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MINDET OM OBSBLOG IV
Fanzine, hemmeligheder, hygge, kaffe, konfektion, natteravneri,
nostalgi, presseporno... alle disse tags, alle disse indlæg, alle disse
ord. Men nu kan det være nok. Ikke alene er det sidste punktum for
længst sat; støvet ligger nu så tommetykt over bloggen, at tiden for
alvor må siges at være inde til Den store afsked. "Obsblog IV"
(november 2005 - september 2006) is no more.
Bloggen afløste den originale, populære, men håbløst klumpedumpede hmtl-blog "Obsblog" (som også vil blive præserveret på et
eller andet tidspunkt), med to uheldige mellemspil, hvoraf det ene
aldrig kom i gang, men ikke desto mindre stadig spøger som en tom
skal derude i cyberspace og det andet, engelsksprogede som efter en
kort periode med få, ligegyldige indlæg blev slettet for good (selvom
man aldrig helt kan vide sig sikker med den slags). Det var en sjov
tid, hvor jeg dels fik banket noget elementær blogteknik ind i
kroppen, dels lærte en masse nye interessante mennesker at kende.
Teksterne flød relativ ubesværet gennem tastefingrene og nogle af
dem fandt senere vej (i bearbejdet form) i mit trykte fanzine
"Obskuriøst" og/eller evighedstekstmanuskriptet "Tiden tur-retur". Og
takket være et nyindkøbt digitalkamera kom der billeder på... masser
af billeder.
En stor del slettede jeg imidlertid igen i sommers, grundet klager fra
min webhoteludbyder om for voldsom trafik, så det er ikke den
oprindelige udgave af bloggen som du kan opleve her... bl.a. strøg
jeg en masse billeder fra et besøg hos min søster i Odense. Men her
er den altså, i let revideret udgave, takket være hjælp fra Klaus
Johansen aka Listemagageren: en hoben engang så flyvske ord,
indfanget og frosset som ravinsekter for eftertiden, udstillet for
(teoretisk set) alverden.
Jeg overvejede at fortsætte dynastiet og kalde den nuværende blog
for "Obsblog V", men det var som om, at konceptet havde udtjent sit
formål. Enough is enough. Alligevel er www.samlersind.dk/blog er
fortsættelse - i ånd, om end ikke i form. Indtil slangen måtte vælge
at skifte ham igen. Vi får at se.
Henrik Larsen, 27. oktober 2006
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Præsentation
Torsdag, d. 3. november 2005 af Henrik Larsen
Mit navn er Henrik Larsen og jeg har i nogle år været redaktør af et
(fortrinsvis film-) fanzine, Obskuriøst. Efterhånden er jeg dog gået ret
død i bladudgivelsen og koncentrerer mig i dag (når de mentale
kræfter tillader det) mest om min weblog som hidtil har været at
finde her. Desuden udgiver jeg fra tid til anden små privattryk
og tekstoplæsnings cd’er. Man kan selvfølgelig mene, at det bare er
at videreføre bladudgivelsen med nye midler.
Dette er min obsblog (kort for Obskuriøst weblog). En blog
mellem millioner af andre blogs. Den eneste forskel er - naturligvis personligheden bag.

Mig og Morgan Kane

Torsdag, d. 3. november 2005 af Henrik Larsen

Nu, hvor jeg pendler med DSB igen har jeg kastet mig over det bjerg
af tvivlsomme pocketbøger købt i vinters og læser dem grådigt til og
fra arbejde. Når jeg da ikke bare sidder og glor på mennesker. Det er
mest Morgan Kane, Edge (Colt 45-serien), Fox og Midnatsgyseren
som ligger i frakkelommen. Nyder folks forargede blikke som jeg
sidder dér med mine små fedtede bøger, mens de skvadrer/klikker
manisk i den elskede mobil, taster i den blærbare, bladrer med vigtig
mine i (tilsyneladende) lige så vigtige papirer og lærerbøger…. du
kender sikkert typen.
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Disse 70er pocketbøger er geniale små rejseledsagere - den ene
halvdel ud, den anden hjem, sådan cirka. (45 min. hver vej) Og jeg
har som sagt et bjerg af dem (faktisk er det min samling af dubletter
jeg p.t. kværner!); store litterære åbenbaringer såvel ikke, men god
underholdning/afstresning - og det skal man ikke rynke på næsen af.

Fra valgkampen
Torsdag, d. 3. november 2005 af Henrik Larsen

Foto, taget ikke så langt fra hvor jeg bor. Holger Sørensens
valgplakat er nok en anelse optimistisk…

Fra skrivebordsskuffen 1
Lørdag, d. 5. november 2005 af Henrik Larsen

I sommers arbejdede jeg på en opfølger til cd projektet “Noter &
nekrologer”, men det ville ikke rigtig lykkes for mig. Nu har jeg
besluttet at lægge nogle af teksterne - en blanding af dagbogsnotater
og længere, essayagtige tekster - ud på Nettet. En publikationsform
jeg hidtil har været tilbageholdende overfor, fordi det - og her er det
nok samleren i mig som taler - på en eller anden udefinerbar måde
bare er federe med et gammeldags fysisk produkt (bog, cd, dvd osv).
Oh well… velkommen til det 21.århundrede.
JEG - EN BARNDOMERINDRINGSFETISCHIST
Jeg er dybt fascineret af at gå tilbage. Man kan ikke bade i åen
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samme sted to gange, siger ordsproget. Jeg har ikke desto mindre
gjort det til en hobby at forsøge. Nu er jeg måske en lidt speciel slags
nostalgiker, i det jeg absolut ikke anser alle de ting fra barndommen
som langsomt genindlemmes i samlingen for specielt pragtfulde. Jeg
ved meget vel, hvilke drengebøger (typisk) som holder og hvilke som
er ulæselige. For den sidste kategoris vedkommende er det selve
dette, at kunne gøre det. At fravriste fortiden disse ting, at grave i
min hukommelse og overraske mig selv med de fund jeg gør. Men
selvsagt giver fundet af ‘gode’ bøger og tegneserier den største
tilfredsstillelse, rigeste oplevelse.
Det har kostet en del selvovervindelse at lade jagten omfatte
egentlig børnelitteratur. Jeg er jo ikke barn længere, vel, og følelsen
af på en eller anden absurd måde at være på forbudt område var
svær at ryste af sig. Jeg skulle i sidste ende give mig selv lov. Og
lære at ignorere andres skæve blikke, indbildte eller virkelige.
Højest på ranglisten står bøger fra barndomshjemmet. Naturligvis.
Her er der desværre ikke meget at gøre. Jeg smed selv adskillige ting
ud i tidens løb; mine forældre ligeså. Nu, hvor barndomshjemmet
ikke er mere, står jeg tilbage med det jeg nu en gang ejer. Ja, ok, jeg
kan indgå byttehandler med mine søskende og jeg ved positivt, at et
par tegneserier og bøger forvildede sig ud til skolekammerater for
snart en menneskealder siden. Men i det store og hele er den kilde
løbet tør.
Næstbedst er udgaver fra ‘min egen tid’. Jeg er ingen bibliofil snob;
jeg kræver ikke jomfruelige førsteudgaver. Det jeg kræver er en
udgave (i ok stand) som jeg realistisk kan have haft i hænde. Lad os
sige, at en børnebog jeg holdt af udkom i 1967 (mit fødeår). Et
genoptryk fra 1998 duer ikke, for da var jeg ikke barn længere, men
et genoptryk fra 1978 er helt fint og sandsynligvis den udgave jeg
læste anyway.
Med serier kommer der en ekstra regel i spil. Jeg forsøger at være
konsekvent og da jeg omkring 1982-83 opførte med at følge en del
serieudgivelser, bl.a. “Superman” bladet og Disneys Jumbobøger, ja,
så ønsker jeg principielt ikke at samle på numre, der går hinsides
dette skel. (For samler kompletister må dette lyde temmelig skørt.)
Jeg har i den forbindelse helt opgivet at samle “Anders And & Co.”,
da mine forældre gerne købte dem brugt i stakkevis. Det er mig
umuligt at erindre, hvilke numre og årgange indenfor de sandsynlige
30-35 år det kan være. En lidt for uanselig nål i en lidt for stor
høstak.
Et virkelig irriterende dilemma er om jeg bør komplettere en
ufuldstændig samling fra barndommen. Eksempel: En vel i dag glemt
drengebogsserie af Lisa Tetzner, “De sorte brødre” (om de usle,
slaveagtige vilkår for skorstensfejerdrenge i Milano for ca. 150 år
siden). Jeg ejer bind 2 ud af 4, “De solgte brødre”, fået af min far i
gave (sammen med andre, antikvariske bøger). Fra tid til anden har
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jeg set enkelte af de andre bind i antikvariaterne. Men hver gang
tøvede jeg, for ville de føles ligeså “rigtige”? Svaret var hver gang nej
og jeg lod dem stå. Så er det nemmere med f.eks. “Tykke-Niels” som
jeg aldrig har ejet et eneste bind af, men udelukkende lånte fra
biblioteket. Her køber jeg, hvad der måtte dukke op på min vej.
Jeg samler i øvrigt ikke hvad som helst fra barndommen. Det bliver
en kold dag i Helvede, før “Flemming” bøgerne finder plads på min
reol. Mit blodtryk tåler dem ikke.

Fra skrivebordsskuffen 2
Lørdag, d. 5. november 2005 af Henrik Larsen
“ROSKILDE MUSIKBIBLIOTEK” SAMLINGEN
Jeg samler musik efter mindst lige så særprægede principper som jeg
samler litteratur. Et godt eksempel er min “Roskilde Musikbibliotek”
samling som meget logisk har sit navn efter de år, hvor jeg boede i
Roskilde og flittigt benyttede mig af hovedbibliotekets musikafdeling i
kælderen. Ud over at abonnere på NME og Melody Maker kunne
afdelingen prale af en ret velassorteret samling af cd’er og
kassettebånd. De fleste mainstream rock titler var imidlertid konstant
udlånt, så tvunget af omstændighederne gik jeg på opdagelse i for
mig esoteriske kategorier som “avantgarde” og “meditation”. Hvilket
der kom mange spændende lytninger ud af. Spol ca. 15 år frem i tid
og jeg får den fikse idé at ville samle om ikke hele afdelingens
bestand, så i det mindste de albums jeg havde lånt ofte dengang.
Men da jeg kun besad tågede erindringer om disse var gode dyr
temmelig rådne. Jeg greb derfor til den omstændelige, men logiske
udvej, at gå ind i bibliotekets søgedatabase og gennemgå det
samlede antal poster under musik, i håb om at hukommelsen ville
blive genopfrisket af øvelsen!
Læsere med en smule til biblioteksvæsen ved selvfølgelig, at der
ikke findes noget som blot minder om en permanent bestand på et
almindeligt folkebibliotek. Når selv Det Kongelige Bibliotek har måtte
konstatere bortkomne værker fra deres lukkede samlinger, hvordan
kunne jeg da forvente at genfinde ret mange af de titler jeg lånte i
perioden 1989 til 1991? Retorisk svar: Det kunne jeg naturligvis ikke.
Realitet: Det gjorde jeg bare alligevel. Tiden havde stået forbavsende
stille på Roskilde hovedbibliotek.
Jeg vil ikke trætte med en komplet liste, men nøjes med at
fremhæve nogle af de albums som virkelig fik mig til at spidse øren
dengang. John Cale: Music for a New Society, en på én gang grum og
smuk kreds af skitseagtige sange. Brian Enos drømmeagtige
atmosfære album Ambient 4: On Land. Eno igen med den endnu
mere minimalistiske Thursday Afternoon. Eno & legekammeraten
David Burne fra Talking Heads med proto-rap albummet My Life in
the Bush of Ghosts. Australske The Triffids og deres oversete
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mesterværk Calenture. XTCs æstetiske britpop på Skylarking. Danske
The Poets og et blidt & mildt debutalbum, Four Days In Florence som
bandet siden på det nærmeste fraskrev sig, til fordel for politisk
korrekt heavy metal (dem om det). The Men They Couldn’t Hang med
fremragende folkrock på Waiting for Bonaparte. Behagelig avantgarde
klassisk med Philip Glass på Glassworks. Og sidst, men ikke mindst
ren meditationsmusik på Philip Larkins i dag højst obskure O’cean
med hvalsang, bølgeskvulp og fløjtespil.
Giv disse albums en chance. Det er musik som tåler, ja, fortjener at
blive genhørt.

Fra Obs arkivet 1
Søndag, d. 6. november 2005 af Henrik Larsen
Det følgende er en revision/sammenskrivning af to små essays jeg
udsendte med Obskuriøst nr.9 til særligt udvalgte læsere i januar
2005. For flere tanker om min sidste jul i barndomshjemmet henvises
til den oplæste tekst Fra barndomshjem til spøgelsesby på cd’en
Noter & nekrologer.
FRA DECEMBER TIL JANUAR
Egentlig er planen at tage ind på Københavns Hovedbanegård søndag
eftermiddag og sende en cd med bladet. Men så sker det, meget mod
forventning, at min bestilte Kongen vender tilbage samlerboks
ankommer med posten lørdag morgen. Jeg MÅ bare sætte mig ind i
stuen og i det mindste se selve filmen - 4 timer plus som den jo varer
i det forlængede cut, hvilket det meste af aftenen går med, for jeg
må også lige skimme et par af dokumentarprogrammerne, de som
fortæller om ændringer i cuttet hen ad vejen og viser bittesmå glimt
af scener som ikke engang kom med i denne forlængede udgave.
Så er lørdagen gået og det bliver stadig mere urealistisk at blive
færdig til søndag eftermiddag. Næste hurdle, som gør at jeg ikke
bare kan arbejde igennem søndag indtil mandag morgen: John Cale
koncert søndag aften kl.20. Ralph har købt billetterne. Oprindelig
skulle dette have været guleroden for at være blevet færdig, men nu
må jeg hurtigt ændre planen og beslutte ikke alene at skyde
afleveringen af bladet et døgn, men også at dække koncerten i
bladet. Det rejser et nyt problem: Jeg har ikke mere fri plads på
siderne. Måske kan der smides et billede ud, eller koncerten dækkes
med omtale på et par linjer i rubrikken “Slam & slagger”, men det er
ligesom ikke tilfredsstillende. Jeg vælger at slå to fluer med eet
smæk. Lederartiklen er noget af det sidste jeg endnu ikke er begyndt
på og jeg er helt blank, ud over nogle meget løse notater som
egentlig bare er efterladenskaber af opgivede rubrikker og tekster
inde i bladet… Løsning: stryg lederen. Eller rettere: Erstat den med
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en John Cale anmeldelse. Det er også sådan lidt kontroversielt… yep.
Hjem efter den alt for korte Cale koncert søndag ved halv ti tiden;
skriver et udkast, men går tidligt i seng, fordi jeg er for træt. I løbet
af eftermiddagen bliver det klart - trods optimistisk
mailkorrespondance med bl.a. Jesper om at nu, om nogle timer, er
det overstået - at bladet ikke kan gøres færdig til den tid. Måske,
havde det været ren layout, men jeg må efterhånden erkende, at
tekster ikke kan forceres, ikke når de skal være gode, og i
betragtning af at jeg selv financierer bladudgivelsen, ville det være
tåbeligt at sjuske.
Tirsdag morgen. Optimismen lever igen. Denne gang skal jeg nå
det, nu mangler jo bare finpudsning af Cale anmeldelse, min egen
favorit heavy liste og “Slam & slagger”. Troede jeg. Igen en kamp
mod uret. Jeg skriver og skriver - bliver afbrudt af telefon fra Jack ud
på eftermiddagen - uret rykker stadig tættere på 18.50, min S-tog
afgang mod Hovedbanegården, hvis jeg skal nå ind at sende kl.19.
Kl. ca.18.30 opgiver jeg - fanzine anmeldelserne sjusket igennem,
flere ideer til smånyheder i rubrikken droppet, ingen stavekontrol, jeg
tænker: nå hva’, det må være godt nok til at blive udgivet, og jeg
kan sgu ikke mere, nu skal det blad ud af huset, brænder en cd, går i
panic mode, fordi jeg lige pludselig ikke kan finde noget i rummet,
hverken boblekuvert, navnestempel, gammel kvittering med
trykkeriets adresse eller min hjerne. Blodsukkeret helt nede. Jeg
tåger rundt og spilder fem kostbare minutter - får omsider cd’en
pakket, stryger ud af døren og toget er lige kørt, måtte vente på A+
to minutter efter - har heldigvis et gammelt 2 zones kort med et par
klip på liggende - og omtrent på slaget 19 står jeg på posthuset.
Hjemme igen… bare så træt, men ikke tilfreds. Jo, det er slut, men
tvivlen nager mig. Ringer rundt til folk fra miljøet og udenfor.
Fortæller, at nu er bladet færdig, men det holdt hårdt, og det gik lige
lovlig hurtigt til sidst. Kan mærke på Søfte-Franks stemme i
telefonen, at han undres, mild bebrejdelse i stemmen, da han siger,
nå… var det nu også tilfredsstillende (at aflevere, selvom der ikke var
kørt stavekontrol på side 30-31 m.v.). Jeg sidder sgu og får dårlig
samvittighed. Tænker, skal jeg nu alligevel åbne programmet og
foretage de rettelser? Men er for træt og går i seng ved 22-tiden
uden at have udtænkt nogen egentlig slagplan, opgivende, med
tanken i baghovedet, ok, det kan LIGE gå an at udgive.
Vågner ca. kl.4 om morgenen, helt frisk i hovedet. Tager mig noget
tid at fatte, at dagen er så ung endnu. I disse dage og uger er det
svært at skelne mellem aften, nat og morgen. Jeg tænker, “alright,
da”, brygger en kop kaffe, tænder en smøg fra en halvtom,
sammenkrøllet pakke købt før John Cale koncerten (og som jeg
senere sagde til Ralph: det gjorde ikke teksten mere skarpsindig,
men jeg fik da en nederdrægtig hoste) og går i gang. Nogle timer
senere. Fuglene synger udenfor mit åbne vindue, de små bæster. Det
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er rigtig morgen, klokken syv - halv otte stykker. It was seven
o’clock in the morning; too late to handle the day; in the hall it was
only two thirty; the skin on my wrist turning gray… Jeg tager et
hurtigt bad, bliver barberet og ser, at der er kommet et mail fra Nils.
Han er på arbejde. Ringer ham op og vi sludrer lidt om bladene, Cale
koncerten m.v. Jeg går op til perronen og kører i S-tog til Nørreport.
Står af og skifter til metroen. Føles stadig lidt science fiction, fransk
film-futuristisk med disse fint oplyste, æstetisk rene underjordiske
haller. Frederiksberg Bogtrykkeri ligger på Howitzvej, få minutters
gang fra Frederiksberg Metrostation. Jeg går derhen. Passerer en
skoleklasse på udflugt. Træder ind på kontoret og finder ved at
spørge mig for frem til et lille lokale hvor sekretæren sidder. Posten
er lige kommet. Vi udveksler kuverter og jeg spørger forsigtigt,
hvornår mon opgaven kan ligge klar. Det ved hun ikke præcis, men
SÅ længe vil det nok ikke vare og de skal nok ringe eller maile.
Mission accompliced.
Jeg kunne have taget metroen tilbage, eller bussen… men vælger at
gå ned ad Gl. Kongevej. Trænger til frisk luft og motion. Føler mig
mildt zombie-agtig, overtræt, som havde jeg været på druktur natten
før og var på vej hjem (selvom jeg faktisk ikke har rørt en dråbe det
sidste døgns tid). Passerer Sound Station og går derind; dagens
første kunde. Køber bl.a. “June 1, 1974” (cd, 100 kr. brugt). Står op
ved kassen og sludrer med indehaveren og en herre mindst på alder
med Cale om det skandaløse koncertarrangement - det har de godt
hørt om, historien er ude over hele byen eller musikscenen, i det
mindste. Går også ind i TP og køber min brors julegave, Columbo,
1.sæson DVD bokssæt.
Sidder i S-toget hjem og sløver. Lige pludselig går det op for mig, at
jeg stirrer lige ind i fjæset på Pia Kjærsgaard, flankeret af to andre
skummelt udseende typer. Ugh. En kæmpe billboard på stationen for
Dansk Folkeparti med en tekst: Hold Danmark rent… nå nej, måske
ikke… noget med… der blæser en vind over Danmark… whatever… et
hæsligt syn. Betyder det, at folketingsvalget er blevet udskrevet,
tænker jeg forvirret. Jeg, der har levet i en mental osteklokke de
sidste to uger.
Hjem til et usandsynligt rod som jeg selvfølgelig først nu rigtigt
registrerer. En følelse af total træthed sænker sig. Der ligger en
kuvert i entreen med John Cale “Vintage Violence”. Udmærket,
tænkte jeg. Sender nogle mails rundt til vennerne om at nu, NU er
bladet i trykkeriets hænder og definitivt ude af redaktørens. Ringer
vist også. Drikker et glas vand og går så i seng.
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Kl. halv ti. Det ringer fra trykkeriet. Jan spørger om han skal sende
prøvetrykket eller jeg vil komme derud. Som en sand trooper siger
jeg at jeg vil komme. Damn, de tre halvliters discount juleøl i går
aftes slog hårdere end forventet. Jeg har tømmermænd og vakler
rundt i lejligheden. Tænker, at nu har jeg måske chancen for at rette
den fordømte fejl i John Cale anmeldelsen (forkert albumhenvisning ‘June 1’ udgaven af “Heartbreak Hotel”). Jeg kommer derud og
skimmer siderne. Åh nej, det er gået galt med de fritskrabede
billeder. Mit layoutprogram er så gammelt, at trykkeriets
konvertering til deres eget system smadrer opsætningen totalt. Jeg
sveder angstens sved i min sorte kunstnerfrakke, for dette er aldeles
uacceptabelt, MEN alene tanken om at skulle trække også denne cd
tilbage, arbejde videre hjemme og først kunne udsende bladet
engang i det nye år… nejnejnej. Heldigvis er de enormt flinke på
trykkeriet. Jeg bliver dirigeret gennem de labyrintiske lokaliteter; ud i
et baglokale, det allerhelligste, hvor de sidder ved computerne og
klargør opgaverne. Bænket ved siden af en layouter følger jeg
rettelserne på skærmen… kommenterer… og får endda lov at foretage
en rettelse selv (John Cale!)… redaktørens hænder direkte ned i
masterudgaven, så at sige. Skal vi sende et nyt prøvetryk, spørger
Jan. Svarer, at hvis det jeg så på skærmen holder, så er det ok…

18

naturligvis. Jan lover, at ellers fyrer de skam layouteren. Nåh, da ikke
for sådan en lille opgave. Jo, netop! griner Jan. Jeg vakler hjem,
endnu en gang overtræt, men anderledes lettet… og fand’me om ikke
der er kommet nogle endnu styggere billboard reklamer for Dansk
Folkeparti op, hvor en sortklædt Pia ligesom marcherer ud mod
betragteren. Godt, at det snart er jul.
Hovedbanegården, København. Vi ateister er nederdrægtigt
overtroiske og min jul begynder med det aller uheldigste varsel. Da
jeg går ned til perronen, klokken ca. 12.40 ligger der en mand for
foden af rulletrappen, med masser af politi, Falck og DSB personel
omkring sig. Forsøger vist genoplivning. En orange båre står parat.
Jeg tror, at han er død, staklen, men dvæler ikke ved synet. Kommer
lige fra McDonald’s, hvor jeg har haft stor ironisk fornøjelse, om ikke
kulinarisk, af et beskidt frokosttilbud, bestående af to cheeseburgers,
fritter og en lille cola. Hørte på nogle børn som plagede deres
forældre om forskellige menupunkter… McDonald’s er sgu ikke et sted
for børn - det burde være ligesom at købe en pakke cigaretter eller
gå på værtshus: en voksen person som tager en usund, men dog
altså lovlig beslutning… forældre, der afholder børnefødselsdage på
McDonald’s er decideret syge i hovedet. Det morede mig, at menuen
kom indpakket i en pose med Olympiade logo (officiel sponsor) og
billeder af sundhedsstruttende atleter (sikkert pumpet fulde af
steroider i virkeligheden). Og så er toget startet og efter at være
flyttet hjemmefra for 16 år siden er jeg på vej til at holde familiejul,
for garanteret sidste gang. Vejret er gråt og trist… allerede ved at
være mørkt. Hm, har garanteret glemt at tage et eller andet med.
Julen er ovre, barndomshjemmet så godt som solgt. Jeg kommer til
at savne stilheden, roen fra dette store hus. Følelsen af at være væk
og dog alligevel hjemme. Sikkerheden ved altid at have dette ‘andet
sted’, dette tilflugtssted, hvor tiden næsten står stille. Og nu er vi ved
at rive det hele fra hinanden og jeg hader det.
Læser eXtase, mindeordet over Gordon Mitchell som både Nils og
jeg kendte… interviewede… savner. Har lige erfaret, at Susan Sontag
er død, 71 år gammel. Gordon refererede ofte til hendes klassiske
essay Notes on ‘Camp’.
Sidder og venter på den berømte telefonopringning; i dette tilfælde
ikke fra guvernøren om at dødsdømte alligevel skal leve (kan ikke
mindes at have læst om en henrettelse, hvor dette faktisk skete… og
i Texas er telefonen sikkert bare en attrap), men fra trykkeriet om at
bladet ligger klar. I givet fald… og det ER altså højst usikkert… vil jeg
kunne sende ud til en håndfuld særligt udvalgte, så de, afhængig af
arbejdsdueligheden hos Postdanmark vil modtage bladet med
morgenposten nytårsaftens dag. Kuverterne er klar. Redaktøren er
klar. Verden er klar.
Men trykkeriet var ikke. Selvom det kun drejer sig om en uges
ekstra ventetid, må jeg indrømme, at jeg helst havde set, at den
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officielle udgivelsesfrekvens på mindst to numre om året var blevet
overholdt. Oh, very well. Jeg vil gøre klar til en hyggelig nytårsaften
med noget god mad og et par flasker spansk mousserende vin. Ralph
kigger forbi og vi vil se Alle præsidentens mænd og andre klassikere,
mens vi drikker os snalrede og ryger cigar. Når jeg så har fået
sparket Ralph hjem, engang ud på natten, vil jeg sidde tilbage og
filosofere lidt over dette nye år, 2005 og hvad det mon kommer til at
betyde for mig… for os alle. Hvis der er noget sprut til overs, vil jeg
skænke et glas, sætte mig ind foran computeren og skrive et eller
andet dybsindigt vås til et kommende nummer af bladet… altid tænke
fremad, selv når du ser bagud… mens jeg tygger på et bittert
cigarskod og de sidste trodsige kanonslag brager fjernt derude, i
mørke, nær ved mennesketomme gader, hvor festen for længst er
forbi.
En raket synes at have sprængt min hjerneskal. En flaske rødvin,
1/2 champagne, et glas cognac og en cigar. Jeg er ved at blive
gammel. Må vist være dybsindigt vås nok for denne gang.
Jeg var vågnet i min seng med alt tøjet på… computeren tændt…
lyset ditto… vækket af skud fra raketter som ligesom kom stadig
tættere på, indtil det gik op for mig, at soveværelsesvinduet var
åbent. Rejste mig, fik skrevet et par linjer (med rystende hænder),
lukket og slukket, hvorpå jeg sank tilbage i bevidstløsheden. Aftenen
var ellers forløbet vellykket. Jeg havde helt glemt, hvor god Alle
præsidentens mænd egentlig var: en film som først og fremmest
hylder den journalistiske research, fra dengang hvor journalistens
vigtigste værktøjer var telefonen og notesblokken. Ikke, at
Internettet har gjort faget ringere, bare anderledes. Så ringende
rådhusklokkerne nytåret ind. Vi åbnede den mousserende og jeg
affyrede to latterlige bordbomber, købt nogle år forinden og siden
lykkelig glemt i en skuffe… bum, bang og min stue blev oversået med
dannebrogsflag, Dansk Folkeparti-style som Ralph bemærkede… og
meget apropos DF og nytår, så valgte jeg lidt senere at sætte endnu
en film på, Tidsmaskinen, den gamle George Pal version
(rammehistorien udspiller sig 31.december 1899, på tærsklen til det
fantastiske nye århundrede) som trods mindre tweaks af forlægget
viser H. G. Wells respekt og charmerende nostalgisk (synes vi i dag)
tilføjer et tema fra Pals egen tid - angsten for atomkrigen. Filmen er
sentimental, men på en god måde. Rod Taylors rejser ind i den nære
fremtid, hvor han så at sige træder i sine egne fodspor, sin egen
skygge. Møder sin bedste vens søn som instinktivt genkender ham,
tidsspøgelset. Det indhegnede, forladte hus… mindeparken… kan godt
give gåsehud. Ralph og jeg morede os meget over rejsen til den
fjerne fremtid, hvor menneskeheden - i hvert tilfælde dens
repræsentanter som Taylor først møder dem - består af blonde, høje,
slanke ariere som er lettere mentalt indskrænkede og ikke bryder sig
om at læse bøger. Et Pianistisk Lykkeland, med andre ord. Fra
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romanen savner jeg egentlig kun besøget i Det Grønne Porcelænsslot,
et fremtidens British Museum, og det sidste spring fremad i tiden, til
Altings Afslutning, Jordens Skumringstime… kun den grønne slim på
klipperne vidnede om, at alt liv ikke var uddødt. Ralph forlod
lejligheden ved 2-tiden og jeg må være gået kold kort tid efter… og
lige før ringede min bror og ønskede et godt nytår…

Bogoprydning
Søndag, d. 6. november 2005 af Henrik Larsen
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Bo Gorzelak har lige været igennem en større oprydningsproces. Jeg
kender kun alt for godt situationen. De sidste par måneder har jeg
daglig været ved at skvatte over papkasser med bøger, videobånd og
tøj som egentlig skulle i kælderen, ja, noget af det måske ligefrem i
containeren. Det er et helvede at skulle rode med. Ting har det med
at hobe sig op i lejligheden og jeg tror, at selv Herakles ville tabe
pusten ved udsigten til den opgave.
Vel, lidt inspireret af en chat med Klaus Johansen tidligere i dag,
hvor snakken bl.a. faldt på børnebøger valgte jeg en god håndfuld ud
som måske vil være af interesse for ligesindede samlere. Jeg har
nogle år samlet på udgaver af Robinson Crusoe, Robin Hood,
Skatteøen og visse andre ‘drengebøger’ og i stedet for bare at
kassere dem, kunne de måske udfylde hullerne i en eller andens reol.
Eller ej. Hvem ved. Der er også et par Dennis Wheatley romaner og
tre danske titler i Flashman serien. Vil evt. tilføje en udførlig liste
senere…

“Flashman” serien på dansk
Søndag, d. 6. november 2005 af Henrik Larsen
Nu kan jeg selvfølgelig ikke finde udkastet til Obskuriøst artiklen om
Flashman bøgerne noget sted på harddisken, kun selve bibliografien.
Æv. Men her er den så:
Flashman (1969), på dansk: Levemand til hest (Lademann 1970,
1986 - bind 1 af dansk serie, oversat af Mogens Boisen)
Royal Flash (1970), på dansk: Levemand ved hoffet (Lademann
1977, 1986 - bind 2 af dansk serie, oversat af Mogens Boisen)
Flash for Freedom! (1971), på dansk: Levemand til søs (Lademann
1974, 1986 - bind 4 af dansk serie, oversat af Mogens Boisen)
Flashman at the Charge (1973), på dansk: Levemand ved fronten
(Lademann 1974, 1986 - bind 5 af dansk serie, oversat af Mogens
Boisen)
Flashman in the Great Game (1975), på dansk: Levemand i Indien
(Lademann 1980, 1986 - bind 6 af dansk serie, oversat af Mogens
Boisen)
Flashman’s Lady (1977), på dansk: Levemand i østen (Lademann
1977, 1987 - bind 3 af dansk serie, Mogens Boisen)
Flashman and the Redskins (1982), ikke på dansk
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Flashman and the Dragon (1985), på dansk: Flashman og dragen
(Fremad 1987, oversat af Hans Christian Dahlerup Koch)
Flashman and the Mountain of Light (1990), ikke på dansk
Flashman and the Angel of the Lord (1994), ikke på dansk
Flashman and the Tiger (1999), ikke på dansk
Flashman on the March (2005), ikke på dansk

Ekspressøvn
Mandag, d. 7. november 2005 af Henrik Larsen
Jeg sov dårligt i nat. Lå rastløst og vendte mig; stod på et tidspunkt
op og arbejdede med en tekst; gik i seng igen og kæmpede videre.
Da søvnen omsider kom var det - som jeg har oplevet tidligere - en
helt vildt intens oplevelse af stærkt livagtige drømme. Vågnede badet
i - nej, gennemblødt af sved. Prøvede jeg ubevidst at kompensere for
den korte tid med et slags ekspresprogram? Vel. 2 1/2 time er og
bliver 2 1/2 time og selvom min hjerne føles renset og klar, så sidder
underskudet i kroppen. Om nogle timer rammer jeg muren. Ved
aftentid vil jeg være en ren zombie.

Ham Hitchcock

Mandag, d. 7. november 2005 af Henrik Larsen
Jeg er stor fan af den britiske artist Robyn Hitchcock. Det følgende er
ikke en komplet diskografi, men en fortegnelse over min egen
samling - en ret omfattende samling, ganske vist! Hvor intet andet
oplyses, er der tale om cd udgivelser. Vil skrive lidt om de enkelte
titler hen ad vejen…
—Soft Boys udgivelser—
The Soft Boys: A Can Of Bees (remaster)
The Soft Boys: Underwater Moonlight (2003 remaster, dobbelt cd)
The Soft Boys: Invisible Hits
The Soft Boys: 1976-81 (dobbelt cd)
The Soft Boys: Nextdoorland
The Soft Boys: Side Three
—solo/m The Egyptians, kommercielle udg.—
Black Snake Diamond Röle (orig. udg.)
Black Snake Diamond Röle (remaster, m. alt. mix af “The Man
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Who Invented Himself” og ”Brenda’s Iron Sledge”)
Gravy Deco (Gravy Decay + Gravy Decoy på én cd, remaster)
I Often Dream Of Trains (remaster)
Fegmania! (remaster)
Gotta Let This Hen Out!
Element Of Light (remaster)
Invisible Hitchcock (remaster)
Globe Of Frogs
Queen Elvis
Eye (remaster)
Perspex Island
Respect
The Kershaw Sessions
You And Oblivion
Greatest Hits
Uncorrected Personalities
Moss Elixir
Storefront Hitchcock
Live At The Cambridge Folk Festival
Jewels For Sophia
A Star For Bram
Robyn Sings
Luxor
Spooked
Obliteration Pie
This is the BBC
—promo albums—
Spectre (promo udg. af Respect)
Live Death (promo livealbum)
Robyn Hitchcock (Sequel sampler)
Catalog Sampler (Rhino promo dj sampler)
—singler & ep’er (kommercielle, promo’er)—
Balloon Man (3” cd single m/”A Globe of Frogs” - electric,
“The Ghost Ship”)
Madonna of The Wasps (promo cd single, edit/album version)
Madonna Of The Wasps (cd single m/”One Long Pair of Eyes” - live,
”More Than This” - live)
One Long Pair Of Eyes (promo cd single, edit/album version)
So You Think You’re In Love (cd single m/”Dark Green Energy”,
“Watch Your Intelligence”)
The Yip Song (cd single, m/”The Live-In Years”, “Fresh Bright
Flower”)
My Wife And My Dead Wife (promo cd ep)
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Rare Jewels (promo cd ep)
A Middle Class Hero (bog + cd med tre sange)
—vinyl—
I something You (7” single)
Mossy Liquor
—optræden på sampler albums—
v/a: Alvin Lives (In Leeds) - “Kung Fu Fighting”
v/a: Best of Mountain Stage Live, Vol. 2 - “Arms of Love” (live)
v/a: Ernie - Songs of Ernest Noyes Brookings - “Book”
v/a: More Oar: A Tribute to Alexander “Skip” Spence - “Broken Heart”
v/a: Pave The Earth - “Birdshead” (live)
v/a: Time Between (The Byrds tribute) - Nigel & The Crosses:
“Wild Mountain Thyme”
—bootlegs—
Invisible History (bootleg opsamling)
Stand Back, Dennis! (bootleg live)
—gæsteoptræden—
Kimberley Rew: Tunnel Into Summer
Kimberley Rew: Great Central Revisited

Apropos træthed
Mandag, d. 7. november 2005 af Henrik Larsen
En metode til at holde sig oppe til den lyse morgen som jeg lærte i
min studietid med projektgruppe arbejde, hvor det især i slutforløbet
kunne blive temmelig intenst…. mindes stadig hvordan vi da kunne
knokle derudaf bogstavelig talt i dagevis… pokkers usundt,
selvfølgelig… Anyway, tricket var at stive sig af med sort kaffe og
guldøl (klasse A) - og (meget vigtigt!) vand ind i mellem… når man
sad der og hang foran computerskærmen ud på morgenen og vagt
gennem sin bevidstheds tåger kunne høre fuglene synge udenfor… så
blev man ikke fuld, overhovedet ikke, af at få alkohol indenbords,
takket være den almindelige tilstand af overtræthed, men man blev
meget, meget underlig. Især når man lige skulle have et par timer på
øjet bagefter - sove igennem var der jo ikke tid til.
Bruger stadig metoden, når jeg f.eks. arbejder på artikler til eget
eller andres blade. Guldøllerne kan i øvrigt med held erstattes med
rødvin.
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Det rette format
Mandag, d. 7. november 2005 af Henrik Larsen
Der står en enorm papkasse på mit stuegulv. Den indeholder et
Philips 32” widescreen tv og om et par dage kommer de fra
forretningen, hvor jeg købte det i sidste uge og tager varen tilbage.
Jeg var simpelthen ikke tilfreds med billedydelsen, især ikke 4:3
formatet. Pludselig så mine Doctor Who DVD’er elendige ud og disse
BBC udgivelser er der ellers på alle måder kælet for af The
Restoration Team. Heldigvis havde jeg beholdt mit gamle 29” 4:3
Sony tv. Måske ikke perfekt (og anamorfisk widescreen ser sgu
lækkert ud, ingen diskussion), men indtil jeg finder på en bedre
løsning vil jeg lade mig (for)nøje med det. Apparaterne vejer i øvrigt
50 kg. stk. - dette blot til oplysning for evt. indbrudstyve som læser
med.

Hvilke “Doctor Who” endnu
ikke på DVD
Tirsdag, d. 8. november 2005 af Henrik Larsen
Tom Baker historien City of Death udkom på DVD i går og ligger
forhåbentlig snart i min entré og venter på mig, når jeg kommer
hjem efter en svedig dag på kontoret. Til januar udkommer
bokssættet The Beginning med de tre første William Hartnell
historier: An Unearthly Child, The Daleks og The Edge of Destruction.
Men hvad ellers vil 2006 og de følgende år bringe? Her er en liste
over de (bevarede) historier som endnu ikke er annonceret til
udgivelse på DVD. Nogle af disse har allerede fået optaget
kommentatorspor med skuespillere og folk bag kameraet, uden at det
nødvendigvis er fingerpeg om hvor højt de ligger på prioriteringslisten
hos BBC.
William Hartnell - 1.Doktor - 1963-1966
The Keys of Marinus
The Sensorites
The Reign of Terror (kun episode 1-3,6 bevaret)
Planet of Giants
The Rescue
The Romans
The Space Museum
The Chase (potentielle rettighedsproblemer pga. BBC klip med The
Beatles)
The Time Meddler
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The
The
The
The

Ark
Gunfighters
War Machines
Tenth Planet (kun episode 1-3 bevaret)

Patrick Troughton - 2.Doktor - 1966-1969
The Ice Warriors (kun episode 1,4-6 bevaret)
The Dominators
The Invasion (kun episode 2-3,5-8 bevaret)
The Krotons
The War Games
Jon Pertwee - 3.Doktor - 1970-1974
Doctor Who & The Silurians
The Ambassadors of Death
Inferno (kommentatorspor findes)
Terror of the Autons (kommentatorspor findes)
The Mind of Evil
Colony in Space
The Daemons (kommentatorspor findes)
Day of the Daleks
The Curse of Peladon (potentielle problemer pga dårligt print)
The Sea Devils
The Mutants
The Time Monster (kommentatorspor findes)
Frontier in Space
Planet of the Daleks
The Time Warrior
Invasion of the Dinosaurs
Death to the Daleks
The Monster of Peladon
Planet of the Spiders
Tom Baker - 4.Doktor - 1974-1981
Robot
The Sontaran Experiment
Genesis of the Daleks
Revenge of the Cybermen
Terror of the Zygons
Planet of Evil
The Android Invasion
The Brain of Morbius
The Seeds of Doom
The Masque of Mandragora
The Hand of Fear (kommentatorspor findes)
The Deadly Assassin
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The Face of Evil
The Invisible Enemy
The Image of the Fendahl
The Sun Makers
Underworld
The Invasion of Time
Destiny of the Daleks
The Creature From the Pit
Nightmare of Eden
The Horns of Nimon
Shada (ufuldstændigt produceret historie)
Meglos
Full Circle
State of Decay (kommentatorspor findes)
Warriors’ Gate
The Keeper of Traken (kommentatorspor findes)
Logopolis
Peter Davison - 5.Doktor - 1981-1984
Castrovalva
Four to Doomsday
Kinda
Black Orchid
Time-Flight
Arc of Infinity
Snakedance
Mawdryn Undead
Terminus
Enlightenment
The King’s Demons
Warriors of the Deep
The Awakening
Frontios
Planet of Fire
Colin Baker - 6.Doktor - 1984-1986
The Twin Dilemma
Attack of the Cybermen
The Mark of the Rani
Timelash
Trial of a Time Lord
Sylvester McCoy - 7.Doktor - 1987-1989
Time & the Rani
Paradise Towers
Delta and the Bannermen
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Dragonfire
The Happiness Patrol
Silver Nemesis
The Greatest Show in the Galaxy
Battlefield
Survival
+ K9 and Company (officiel spin-off episode)

Pladeparade a la Larsen
Onsdag, d. 9. november 2005 af Henrik Larsen
Hæ. Nu har jeg fået et udtryk opkaldt efter mig: larsen’sk, af Bo
Gorzelak Pedersen. Meget smigrende.
Pudsigt nok sad jeg lige før jeg læste Bos blog og skrev på en ny
liste. Det er en håndfuld plader jeg hørte meget i en helt bestemt
periode af mit liv, nemlig første år af geografistudiet (1989/90) og nu
omsider har fået samlet igen.
Elvis Costello: Spike
Galaxie 500: Blue Thunder (EP, sjælden som cd)
New Order: Technique
R.E.M.: Green
Swans: The Burning World (motherfucking sjælden som cd)
Neil Young: Freedom

gnist og tænders gnidsel
Onsdag, d. 9. november 2005 af Henrik Larsen

Som jeg skrev lidt om i min gamle blog har jeg bevæget mig ud i
dating helvedet. Foreløbig har det resulteret i
- Diverse høflige afslag på førstehenvendelser; enkelte undlod helt
at svare, men nogle af mine mails var bestemt også ret kiksede, så
fair nok…
- En chat kommunikation som gik helt i kage, fordi min PC blev ved
med at crashe på ubelejlige tidspunkter og så er chatteri nok heller
ikke rigtig mig - er hurtig på tasterne, men knap så god til
lynspontanitet og rap smalltalk… bliver hurtig træt af flashende
bogstaver og vilde emoticons - ham dén lille sjover her :) er ok og
varianter heraf… men det var vand mod hvad jeg fik kastet i hovedet
af mystisk grafik af hende (godt jeg ikke er epileptiker, ellers havde
det vel udløst en anfald!)… dækkede sikkert over usikkerhed,
generthed… hvad ved jeg…. følte i hvert tilfælde turn-off ved den
overfladiske småpludren… uretfærdigt? jamen, sådan er dét…
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prøvede desperat at trænge igennem emoticon barrieren med “øh,
hvad siger du til at mødes, sådan… bare et neutralt sted… stille og
roligt…” og i den dur… nejnej, der skulle gå meget længere tid, før….
sorry, not interested… next…
- 2 live dates som begge var… for så vidt mægtig hyggelige, men…
som vi sad der over vores respektive kaffekop/ølglas, hvor
jeg tænkte så pokkers ‘fornuftigt’… virker hun sød (jep)… har vi noget
at snakke om (åh, såmænd), fælles synspunkter og
livsholdninger… politik… religion (ikke helt enige, men respekt for
det)… kan hun lave mad… ok, måske ikke det sidste, men you get the
drift… hvor hun tilsyneladende gjorde det samme, men i
virkeligheden eller først og fremmest spejdede efter den dér famøse
‘gnist’ som åbenbart bare havde at indfinde sig på stedet, hvad den
ikke gjorde… Oh well… måske ser jeg for lidt reality tv (iflg. Ralph)
eller læser de forkerte ugeblade…
Fortsættelse følger i næste afsnit af den evige sæbeopera…

Afvikling af cultmovies.dk
Torsdag, d. 10. november 2005 af Henrik Larsen
Jeg har i dag registreret et nyt
domæne, http://www.obskuriosa.dk/. Det gamle,
http://www.cultmovies.dk/ har tjent mig trofast i næsten fem år,
men mine interesserer er efterhånden mere bøger, comix og musik
end det er film, hvilket jeg ønsker, at domænenavnet skal afspejle.
Det ville blive noget værre rod, hvis jeg sådan her og nu nedlagde
det gamle. Så det kører videre et år endnu, med gradvis afvikling og i
nogen grad overførelse af materiale til det nye. Tid til forandring!
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Mit første superhelteblad
Torsdag, d. 10. november 2005 af Henrik Larsen

Dette Batman blad fra 1973 - den første tegneserie med en superhelt
jeg mener at have læst i mit foreløbig 38 årige liv - er ikke det
originale eksemplar - dette tilhørte nemlig ikke mig! - men et eks. jeg
fandt i Marsk Antik, Amagerbrogade, tidligere i år.
Jeg kan ikke huske om bladet var spritnyt, da jeg læste det - ej
heller det nøjagtige årstal. Begyndelsen af 70’erne lyder nu ganske
rimeligt, så… tja, 6-7 år har jeg vel været. Når jeg fik det i hænde var
det fordi vores mormor passede hus for et ægtepar på vores vej, når
de var bortrejst på ferie (eller i hvert tilfælde bortrejst). Og så fik min
to år yngre søster og jeg lov til at komme på besøg og, øh, te os som
om vi var hjemme. Det er heldigvis mange år siden nu! Så ingen kan
vel længere tage anstød af, at vi legede med det legetøj som var i
huset (en rigtig lækker villa), læste i børnebøger og tegneserier
(mener det var her jeg først stødte på Jumbobøgerne - enten her
eller hos vores onkel og tante) og generelt rodede i andre
menneskers private ting - sådan noget gør man jo ikke, vel?
Af bøgerne husker jeg bl.a. det bind af Peter Plys vi ikke selv havde
og nogle Pelle Haleløs bøger - sidstnævnte vist endda på svensk.
Sønnen i huset var nogle år ældre end jeg og han havde et par

31

‘rigtige’ tegneserieblade - noget som var bandlyst i vores hjem, hvor
kun Anders And & Co. blev tålt - bl.a. et nr. af Batman! Jeg så mit
snit til at fiske bladet frem (fra en skrivebordsskuffe), hver gang vi
var på besøg - var dybt fascineret af den kappeklædte superhelt men samtidig usikker på, hvad han egentlig kunne - havde jo en
kappe, så kunne han flyve ligesom Superman? (Superman havde jeg
på det tidspunkt kun flygtigt hørt om) Blev også lidt rystet over, at
Batmans hemmelige identitet ret tidligt i historien ‘afsløres’ for
læseren…. øh, Bruce Wayne, javel så… troede dengang i min naivitet,
at en superhelts hemmelige identitet var rigtig hemmelig, også for
læserne, eller at man i hvert tilfælde skulle gætte lidt, eller vente på
den store afsløring… og ikke blot være en rutinesag.
Sønnen i huset havde i øvrigt også en rigtig Batmobil med
plastikfigurer af Batman og Robin som kunne hives ud af den. For
satan da, hvor ville den bil være penge værd i dag!

Mere supernostalgi
Lørdag, d. 12. november 2005 af Henrik Larsen
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Seneste til samlingen
Lørdag, d. 12. november 2005 af Henrik Larsen

Modtaget i posten hhv. fredag og lørdag: Den seneste BBC udgivelse
af en ‘klassisk’ Doctor Who historie, “City of Death” med Tom Baker
og det yderst sjældne promotion live album af Robyn Hitchcock, “Live
Death” (A&M, 1992) som bl.a. inkluderer en cover version af John
Lennons “A Day in the Life”. En cd jeg må bløde $35 plus porto for.
Men så er jeg også ved at have en ret fuldstændig RH cd samling,
bortset 4-5 promotion singler som kun indeholder andetsteds
tilgængeligt materiale, gæsteoptrædener på en håndfuld sampler
udgivelser og… nå ja, helt færdig bliver man vel aldrig.

Om at rydde op efter sig
Søndag, d. 13. november 2005 af Henrik Larsen

Når jeg kalder denne blog for Obsblog IV er det ikke kun for at virke
mystisk. Dels er der jo min lavteknologiske html blog som stadig
lever sit stille liv. Dels har der været et par falske starter og tilløb i
tidens løb. Dem forsøger jeg nu at rydde op i. Har således her til
morgen nedlagt obscuriouslyyours bloggen, fordi jeg alligevel ikke
vedligeholdt den (gad ikke skrive på engelsk). Nu mangler jeg bare at
slette min danske spøgelsesblog … hvis det altså ikke lige var fordi, at
jeg havde glemt login og password!
Det er som alle der har befundet sig på www i en årrække ved et
generelt problem. Selv kom jeg på i 1997 og har efterladt en større
hoben gæstebøger, messageboard profiler og andre gratis tjenester
og medlemsskaber i kølvandet, hvoraf nogle måske stadig teknisk set
eksisterer. Ak ja. Gruer allerede for den forestående oprydning af mit
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gamle domæne, fordi det vil bryde historikken og der sandsynligvis
stadig er nogle som linker til siderne, selvom disse for størstedelens
vedkommende ikke har været opdateret i 4-5 år - mindst.

Dan Turèll, Erwin NeutzskyWulff
Mandag, d. 14. november 2005 af Henrik Larsen

Dagens køb: En Dan Turèll bog, “Rockens rødder - Mediemontager
II”. Måtte slippe 300 spir (Paludans Antikvariat). Jeg samler ellers
ikke forfatterskaber som sådan og da slet ikke danske, men med
Onkel Danny gør jeg en undtagelse. Samt den ældre del af Erwin
Neutzsky Wulffs produktion. Og Per Kirkebys små kunstessay bøger men det er et kapitel for sig selv (kommer snart). I alle tre tilfælde
går jeg efter repræsentative samlinger (‘kompaktsamlinger’) snarere
end bibliofile, komplette ditto. Og som med den øvrige
bogsamling forsøger jeg at opkøbe bøger lånt på folkebiblioteket i
min barn og ungdom.
Hm, har lige kigget Turèll samlingen igennem og den er dælme ikke
noget at prale af. Kompakt er vel bare diplomatisk for skrabet, for det
er hvad den er. Ud over “Rockens rødder” har jeg “Alverdens
vampyrer” (kun 2.udg., desværre), “Mord i mørket” (udg. m. billeder
fra filmen), “Døgn-Digte”, “Sort Film”, “Vangede Billeder” (lille
Tranebog), “Dan Turèll - et udvalg omkring en generation” - det er
omtrent det hele. Nåja og Peder Bundgaards “Superdan” - den er vist
i sig selv ved at blive halvsjælden - min er så godt nok 2.udg,
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2.oplag… oh well.
Wulff samlingen er en blanding af nyt og gammelt, friske genoptryk
og slidte samtidige udgaver. Mangler et par Adam Hart ting og…
noget andet, men er ikke fanatisk; det går endda: “Adam Harts
opdagelser” (genoptryk), “Anno Domini” (genoptryk), “Adam Hart og
sjælemaskinen”, “Indsigtens sted”, “Menneske” (personlig favorit!),
“Skrækkens ABC”, “For længe siden” og “Abattoir”.
P.S. Egentlig ville jeg ikke have medtaget antologier og den slags,
men må alligevel lige nævne samlingen “Virkelige eventyr” (Spar
Knægt 1978), hvor både Turèll og Wulff bidrager (plus en masse
andre store navne som Tage Eskestad, Niels E. Nielsen et.al.).
P.P.S. Undskyld det uskarpe foto; havde lidt travlt…

Så har jeg stemt
Tirsdag, d. 15. november 2005 af Henrik Larsen
Gå nu hen og gør ligeså, hvis du ikke allerede har. Valglokalerne er
åbne en lille time endnu. Der meldes om lange køer rundt omkring i
landet… hvilket jeg nu ikke mærkede noget til på mit valgsted i
Enghavekvarteret.

Tudesøren

Tirsdag, d. 15. november 2005 af Henrik Larsen
Ja, så er kommunal og regionvalget overstået og som sædvanlig var
det ikke noget jeg gik vildt op i. Fik besøg af Ralph og vi spiste noget
mad (jo, jeg laver fortrinlig mad, om end totalt autodidakt og uden
opskrift), drak rødvin og kaffe, røg alt for mange smøger (ryger aldrig
til daglig), mens vi så de to første episoder af Riget I på DVD og af og
til zappede over på DR1 for at holde et halvt øje med slagets gang.
Ramlede således ved et rent tilfælde lige ind i Søren Pinds bevægede
afskedstale. Han stod dér og var lige ved at bryde sammen i gråd for
åben skærm. Weird. At Ritt nu bliver overborgmester kan ikke rigtig
bringe mit pis i kog. Synes bare hun så gammel og slidt ud;
kvækkende som en influenza plaget frø, med en kødrand af lovende
unge håb omkring sig - de skal nok få nogle gode ben nu… osv osv.
Regionvalg listen var i øvrigt yderst bizar, med gamle kendinge,
ringvrag og mystiske egotrip lister - fra Peter Brixtofte til
Retsforbundet. Brixtofte blev faktisk (så vidt vides i skrivende stund,
kl. 7.04 morgen) valgt ind, hvilket endnu en gang beviser, at der er
for mange idioter i Danmark.
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Dårlige tabere
Onsdag, d. 16. november 2005 af Henrik Larsen
Nu hævder Søren-der-blev-slået-af-pinden, at det hele er Louise
Freverts skyld. At han ikke blev overborgmester, at Venstre gik
tilbage i Kbh. osv. Det er i hvert tilfælde ikke hans egen skyld.
Klynke. Samtidig har DF - som også fik et dårligt valg - bedt Louise
om at gå planken ud. Nu er hun pludselig ikke brugbar længere og
partiets holdning til tabere og afvigere er jo velkendt…

Balladen om Mao

Torsdag, d. 17. november 2005 af Henrik Larsen
Gider ikke lige finde artikel om subj, men læste for et par dage siden,
at nogen havde fået ondt i røven over, at Andy Warhols portræt af
Den store Rorgænger hang til offentlig beskuelse på Louisiana. Man
kunne i det allermindste have sat et skilt op med varedeklaration a la
“Mao det-og-det; født/død det-og-det; politikker, statsmand,
forfatter, perverst svin, massemorder m.v.”, lød det.
At Mao var en slyngel står selvfølgelig ikke til diskussion. Alligevel
finder jeg det et problematisk synspunkt, for hvad kan det ikke føre
til? Skulle Glyptoteket f.eks. bortfjerne busterne af Caligula og Nero?
Min samling af obskuriosa inkluderer i øvrigt “Den lille røde” (en
foræring for mange år siden). Så den i udstillingsvinduet til et
københavnsk antikvariat i mandags, til 200 kr. Tja, der kan man bare
se.

Brødrene Dal igen igen
Fredag, d. 18. november 2005 af Henrik Larsen
Har netop bestilt NRK genudgivelserne af Brødrene Dal og Professor
Drøvels hemmelighet, Brødrene Dal og Spektral Steinene og
Brødrene Dal og Legenden om Atlant-Is fra
http://www.barnefilm.no/. Alle tre genudgivelser er med norske
undertekster og (angivelig) i forbedret billedkvalitet i forhold til de
oprindelige udg. Hvis du skulle være interesseret i mit bokssæt med
de opr.udg. må du sende en mail.
Apropos nostalgisk børnetv ser jeg med spænding frem til flg.
udgivelse: www.webhallen.com/prod.php?id=34956
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Alternativ blodtryksmedicin
Lørdag, d. 19. november 2005 af Henrik Larsen
Jeg ved ikke om Jyllandspostens meninger ligefrem kan anbefales til
de som lider af for lavt blodtryk, men ofte, når jeg læser siden, kan
jeg mærke den store halspulsåre dunke faretruende, mens hænderne
uvilkårligt knyttes, øjnene knibes sammen og munden forvrænges i
en bister grimasse. Så ved man da, at man stadig er i live (og
utvivlsomt ligner en idiot).
I dag er der f.eks. indlægget fra en Finn Nielsen, Odense som raser
over, at han angivelig af en anden debattør er blevet kaldt antizionist
og/eller antisemitist. Finn Nielsen bedyrer, at han ikke havde udtrykt
“jødehad”. Javel så. I samme indlæg bruger han vendinger som
“jødernes sædvanlige usmagelige trick” og “det gamle jødiske kneb”.
If it walks like a duck…
Og så er den ugentlige dosis fra Hans Hauge; lektor, dr.phil i
historie og giftig som bare satan. Hauge bruger sine lørdagsklummer
til at rase over det han hader eller ikke kan forstå så som
venstreorienterede, rockmusik, seksuelle minoriteter, moderne kunst,
ateister, new age… listen er lang og Hauge lægger stadig til. Ligesom
når jeg læser Søren Krarups epistler i dagbladene kommer jeg i tvivl
om hvorvidt Hauge overhovedet kan lide noget og mindes den gamle
Stauning sentens (apokryf eller), da man i partiet anklagede
Scavenius for at være tyskvenlig og Stauning svarede, “han er sgu
slet ikke venlig”.
Apropos (på en måde), så handler Hauges klumme i dag om det
nyligt overståede kommunalvalg og udtrykker undren og frustation
over, at vælgerne i stort tal stemte rødt. Hauge opremser en masse
såkaldt rationelle grunde til, at dette ikke burde have været tilfældet.
Således noterer han sig med tilfredshed at hovedparten af de trykte
og elektroniske medier efterhånden er borgerlige. Hans konklusion er,
at, ja, så må det være noget så irrationelt som traditionen som er på
spil. “Man stemmer socialdemokratisk, for det har man altid gjort - i
f.eks. Aalborg. Det gør man, ligesom man holder jul. Mediet taber til
traditionen. Traditionen er forklaringen.”
Ligesom jul, ja. Eller medlemsskabet af Folkekirken, for den sags
skyld. For der er jo ingen rationelle grunde til at danskerne fortsat i
stort tal er medlem af den institution. Måske skal Hauge, kristen af
fundamentalistisk tilsnit (har flirtet med kreationismen ved flere
lejligheder), ikke være så ked af traditionen alligvel.
Men så finder han nok bare på noget andet at rase over.
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Fra reolen
Søndag, d. 20. november 2005 af Henrik Larsen
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Inspireret af visse blogger kolleger har jeg valgt at vise lidt mere af
samlingen…
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Changes, my dear
Mandag, d. 21. november 2005 af Henrik Larsen
Opdagede pludselig, at mit billede var væk - og så bliver man jo lidt
forundret. Men der var en simpel forklaring. Opdatering! Herligt med
de nye opsætningsmuligheder; så kan jeg beholde dette ‘simple’
layout og alligevel have de dér smarte features som mine… mere
smarte kolleger kører med.

Nu har jeg købt mig en
walkman
Mandag, d. 21. november 2005 af Henrik Larsen
Nogen som husker Michael Hardingers novelty hit fra de tidligere
firsere? Kassetten blev faktisk solgt sammen med en walkman fra en
eller anden radioforretningskæde, så det var nok bestilt arbejde og
fred være med det; musikere skal jo have smør på brødet.
Nu har jeg købt - ikke noget så stenalderagtigt som en walkman,
men noget så bronzealderagtigt som en discman (godt nok
med mulighed for at afspille mp3), brugt af en kammerat. Dertil et
sæt lukkede hovedtelefoner fra Sennheiser (212 Pro). Jep, rigtige
hovedtelefoner, ikke sådan øreprop jallerværk som går i stykker for
et godt ord og desuden gør fysisk ondt at have på (eller retter: i).
Virkelig en tilførelse af livskvalitet. Ligesom boglæsningen har fået et
kick, efter at jeg er begyndt at pendle til og fra arbejde igen, er
jeg nu begyndt faktisk at lytte til de mange, mange musikcd’er jeg
købte tidligere i år. Ahhh.

L’ile Mysterieuse

Tirsdag, d. 22. november 2005 af Henrik Larsen
Som nogen af jer muligvis ved, så er jeg en ret hård samler af den
europæiske tv-serie/biograffilm L’ile Mysterieuse aka The Mysterious
Island of Captain Nemo. Her er et foto af samlingen som den tager
sig ud lige nu (ekskl. lobbycards, plakater o.l.) Samme dag som
fotoet blev taget vandt jeg et videobånd med den italienske
biografudgave på ebay… og der er flere obskuriøse udgaver der ude i
verden.
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L’ile Mysterieuse II
Onsdag, d. 23. november 2005 af Henrik Larsen
L’ile Mysterieuse (UK: The Mysterious Island of Captain Nemo, DK:
Den hemmelighedsfulde ø) er en fransk/spansk/italiensk tv-serie i
seks dele a ca. 52 min. fra 1973, baseret på Jules Verne romanen af
samme navn. Her er en engelsksproget artikel jeg skrev om serien og
min søgen efter den for nogle år siden.
Opdateret version, kort: Jeg så serien på svensk tv i en alder af 7 år
(juni/juli 1974) og blev dybt grebet af den. Men glemte den så igen næsten - indtil jeg mange år senere ved et tilfælde faldt over en tysk
videoudgivelse af den nedredigerede biografversion i forbindelse med
købet af et større parti videobånd fra en privatsamler. Det ansporede
mig til at søge efter andre videoudgivelser. Længe troede jeg, at
selve serien var gået tabt eller i hvert tilfælde utilgængelig, men
trøstede mig med at det måske var muligt nogenlunde at
rekonstruere handlingen ud fra de mange, divergerende udgaver af
biografudgaven på video. Så kom jeg i 2002 i kontakt med en samler
i Frankrig som ejede to af episoderne på secam video og fik dem
kopieret. Alene denne torso af serien var fantastisk at se og jeg fik nu
for alvor blod på tanden.
Blev så selv kontaktet af en tysk samler (jeg havde været rimelig
aktiv på diverse messageboards med efterlysninger af info om serien)
som lå inde med den komplette tyske tv-serie og formedelst en
blodig pris fik jeg alle seks episoder i kopi. Så dukkede der flere
franske episoder op, på eBay og andetsteds og jeg gjorde det helt
store kup ved gennem en bekendt i Barcelona at købe en spansk
DVD-udgivelse af hele serien (seks individuelle disks) i den længeste
kendte udgave; udgivet af et spansk filmmagasin og vist slet ikke
rettet mod købere i udlandet. Sættet blev efter sigende revet væk og
er i dag ekstremt sjældent. Sidste år (2004) blev serien udsendt som
bokssæt i Frankrig, med et spritnyt Omar Sharif interview som
bonus; desværre uden undertekster eller andet sprog end fransk og
episode 1-4 var let nedredigerede ift de tyske og spanske.
Foreløbig sidste skud på DVD stammen er en såkaldt NostalgieEdition fra det tyske selskab CCI (Cult Cinema International) som har
sammenklippet en 268 min. pseudo-filmudgave uden rulletekster og
resumér mellem episoderne, baseret på de to hovedvarianter af tvserien samt en sjælden spansk biografversion som igen er baseret på
en tidlig udgave med ret dårlige modeller af kaptajn Nemos ubåd
Nautilus og diverse alternative scener. Denne udgave er på tysk, men
har desuden engelske undertekster, hvilket gør DVD’en temmelig
unik og interessant for samlere verden over.
Der eksisterer så vidt vides intet engelsk dub af tv-serien; ligesom
flere andre europæiske tv-serier fra perioden blev den ikke købt af
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engelsksprogede lande (underligt, egentlig). Derimod findes der en
engelskroget udgave af den nedklippede biografversion (den mest
udbredte variant er på 104 min.) som endda udkom på dansk
lejevideo i 80’erne. Desværre er ingen af de hidtidige DVD udgivelser
af biografudgaven på engelsk, men det kommer vel en dag!

L’ile Mysterieuse III
Onsdag, d. 23. november 2005 af Henrik Larsen

Jeg er ved en fejltagelse, misforståelse, whatever… kommet i
besiddelse af et ekstra eks. af den tyske ‘extended cut’ DVD udgave
af L’ile Mysterieuse. Eller som serien hedder på tysk: Die
geheimnisvolle Insel. Og derfor udbydes hermed DVD’en (på tysk,
med valgfri engelske undertekster) til læserne. Da den har kostet en
del spir og er et samlerstykke kan jeg ikke bare forære den væk,
men forslag modtages gerne til handel, evt. bytte.
Samtidig minder jeg om min 3 disc Brødrene Dal DVD boks (på
norsk, uden undertekster) som også er til falds for mest interessante
bud. For de som ikke kender til Brødrene Dal er det en legendarisk
børne & ungdomsserie af og med komikkertrioen KLM, produceret for
NRK. Der blev lavet fire serier mellem 1978 og 2004, hvoraf de tre
første er inkluderet i bokssættet. Selv så jeg Brødrene Dal og
Professor Drøvels hemmelighet på svensk tv som barn og både den
og efterfølgeren Brødrene Dal og Spektralsteinene gik også senere på
dansk tv.
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Antimobil
Torsdag, d. 24. november 2005 af Henrik Larsen
En anden grund til at jeg omsider fik taget mig sammen og anskaffet
en discman - altså ud over, at jeg elsker min musiksamling - er, at
jeg så slipper for at skulle sidde i S-toget og høre på alle
pladdernakkerne pludre i deres mobiler. Det er så fucking træls. (I
Tyskland kan man vist købe sådan en antimobil gadget som jammer
signalerne… smart at have med i håndtasken, men velsagtens også
smask ulovligt.) Jeg har lavet en mix skive udelukkende med Robyn
Hitchcock som jeg lytter til hver dag p.t. Bare bevidstheden om
at have noget i ørebøfferne som ville få min sidemand m/k til at dø af
forargelse over noget så ukommercielt… Kald mig elitær, kald mig
arrogant, kald mig hvad du vil. Jeg kan alligevel ikke høre dig.

At sprede det glade budskab
Fredag, d. 25. november 2005 af Henrik Larsen

Har tilbudt Bo Gorzelak som er blevet nysgerrig efter hvad Robyn
Hitchcock er for noget at låne ham et par af mine cd’er. Man skal jo
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sprede det glade budskab. Med fare for at det falder på klippegrund,
selvfølgelig.

Søndag aften og alt for snart
mandag
Søndag, d. 27. november 2005 af Henrik Larsen
Var på en date i går, hvor vi mødtes på Nationalmuseet kl. kvart over
ti. Lidt utraditionelt, måske? Vi tilbragte en rigtig sjov og hyggelig
dag sammen og jeg fik rig lejlighed til at rable obskuriøs paratviden
af mig om de gamle grækere og romere. Var hjemme igen ved sekstiden om aftenen, fuldstændig mentalt udmattet af at have ‘været på’
så længe og tonsetræt i fødderne af at have stolpret gennem diverse
udstillinger. Snakkede lidt i telefon med et par venner, kastede noget
sammenbikset mad i mavesækken og sad og så Brødrene Dal og
Spektralsteinene, mens jeg drak rødvin og gnaskede Haribo
Matadormix, hvorefter jeg gik totalt omkuld ved 1-tiden om natten. I
dag har jeg været til søskende træf hos min kære bror i Taastrup…
andesteg og rødvin, ummm, men var ikke rigtig blevet frisk og måtte
undskylde mig og tage tidligt hjem… tændte for PC’en og læste en
besked fra min date om at hun gerne ville mødes igen - hurra… så
væltede jeg omkuld på sengen og døsede/sov et par timer eller tre…
sidder nu… frisk & frejdig, men tættere på mandagen end godt er…
og har brygget kaffe. Skal skrive og surfe lidt - måske se resten af
Brødrene Dal DVD’en… nyde de sidste smuler af weekenden, før det
går løs igen.

Kraniet der talte

Søndag, d. 27. november 2005 af Henrik Larsen
Nogle ting samler jeg intenst, manisk og uden at skele til prisen.
Andre ting fedter jeg lidt med sådan fra tid til anden. F.eks. Robyn
Hitchcock: Det har faktisk taget mig ca. halvandet årti at opbygge
den samling.
Et af mine ældste hængepartier er (meget apropos
Hitchcock)drengebogserien Alfred Hitchcock og De tre detektiver. Jeg
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har en håndfuld af bøgerne fra min barndom, har vel læst de fleste - i
hvert tilfælde de første 35 - og samler, jo, men kun udgaverne fra
Hasselbalch - drejer sig om 13 titler i alt. Engang var jeg vild med
serien som sådan; i dag føler jeg, at den litterært ikke holder 100%,
så nu er det mere nostalgien som driver værket og lige præcis
Hasselbalch udgaverne har jeg et helt specielt forhold til. (Klik her for
en dansk bibliografi.)
Som barn - præcist hvilke år det drejer sig om erindrer jeg ikke og
mine forældre kan jeg desværre ikke længere spørge, men har vel
været mellem 5 og 7 år - lå jeg meget på hospitalet pga. alvorlig
astma-allergi, hvilket dengang var sværere at behandle end i dag
(eller blot en ti år senere). Jeg kunne læse rimelig godt i den alder og
det var her på hospitalets børneafdeling, at jeg første gang stiftede
bekendtskab med De tre detektiver. Disse bøger greb mig meget og
måske også den senere temmelig dunkle erindring om, præcis hvilke
titler jeg under påvirkning af sygdom og medicin havde læst gav dem
et skær af noget mystisk. Da mine forældre på mine kraftige
opfordringer anskaffede sig (eller rettere mine søskende og jeg)
bøgerne var det dog ikke Hasselbalch udgaverne, men Lademanns og
selvom jeg også elskede dem, så.. tja, omslagene var mere kedelige,
der var ingen tegninger og… jeg kunne bare ikke helt genfinde
magien.
Af de tretten bøger er jeg ret sikker på at have læst i hvert tilfælde
Papegøjemysteriet, Den forsvundne skat og Mysteriet om det
skrigende ur. Resten fortaber sig lidt i tågerne. Det grønne spøgelse…
måske. Skeletøens hemmelighed og Sølvedderkoppen kom jeg først
til at læse i Lademanns udgaver. Osv.
Nu, alle de år efter - mere end 30, opdager jeg til min skræk - har
jeg omsider samlet hele rækken. Undtagent én titel som stadig
unddrager sig: Kraniet der talte. Skulle du ligge inde med den bog og altså kun Hasselbalch udgaven - og kun hvis den er rimelig
velholdt, så send mig en mail. Please.

Dårlig start på dagen
Mandag, d. 28. november 2005 af Henrik Larsen
Batterierne i min discman var kørt flade og toget forsinket.
Togforsinkelser er mest ærgeligt om morgenen, fordi det æder
flextid. Om aftenen gnaver det bare lidt i mavesåret.
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Dårlig start på dagen II
Tirsdag, d. 29. november 2005 af Henrik Larsen
Var temmelig forsinket her til morgen. De sidste dage har været
slemme for DSB, med forfløjne svævefly, selvmordskandidater og
årets første seriøse snefald. Hvad der gik galt i dag er uvist, men galt
gik det: vi pendlere blev præsenteret for flere af de go’e gamle
klassikere: aflysning af alle +tog (kun en tåbe frygter ikke et
plustog), aflysning af ordinære tog, overspring af visse stationer
(især det sidste finder jeg rigtig tarveligt) og generel mangel på
information. DSB burde være ærlige nok til at indsætte et
“vejledende afgangstider” i deres køreplaner.

Et svin for Herren

Tirsdag, d. 29. november 2005 af Henrik Larsen
Læste på Politikens hjemmeside i dag, at Sveriges højesteret har
frikendt en præst ved navn Åke Green for hetz mod en
minoritetsgruppe. Præsten havde i en prædiken sammenlignet
homoseksuelle med en “kræftsvulst” og “advarede videre om, at
mildhed overfor bøsser er en katastrofe for det svenske samfund, og
så tilføjede Green, at bøsser i højere grad end andre voldtager børn
og dyr,” iflg. artiklen. Ja, religion er en smart opfindelse. Med det
som skjold kan man tilsyneladende fremsætte de mest uhyrlige
udtalelser ganske omkostningsfrit. Fejt og svinagtigt i min optik;
Greens sympatisører - og han lader til at have en del - vil sikkert
mene, at han tværtimod er modig; en sand Herrens stridsmand.
Sådan er der så meget.

46

Die Schlangengrube und das
Pendel
Onsdag, d. 30. november 2005 af Henrik Larsen

Er sygemeldt i dag. Følte mig rigtig, rigtig skvattet i morges; nu går
det lidt bedre og jeg har siddet (skuttende mig under nogle store
tæpper) inde i stuen og checket min seneste DVD erhvervelse: den må det formodes - definitive udgave af den tyske 60’er horrorfilm Die
Schlangengrube und das Pendel, på engelsk bl.a. kendt som Castle of
the Walking Dead (klippet udgave) og Torture Chamber of Dr. Sadism
(uklippet udgave).
DVD’en fra e-m-s kommer i et smart overtræksetui med en tegning
som jeg vil gætte på stammer fra en gammel tysk biografplakat.
Selve DVD etuiets artwork er stort set identisk med den meget
sjældne udlejningsvideo fra VPS; forsidebilledet er ligesom de øvrige,
gengivet på bagsiden taget fra en serie af tyske biograflobbykort. Og
inde i etuiet finder man ud over DVD’en (selvfølgelig!) et 8 siders
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hæfte med endnu flere billeder, kapitel oversigt og et glimrende
essay på tysk af Mirek Lipinski fra websitet Latarnia: Fantastique
International.
Selve filmen løber 79m53. Det er en anelse længere end VPS VHS
udgavens 79m38s, hvilket velsagtens skyldes små variationer i
spoleskift m.v. Den længeste amerikanske udgave fra Magnum Video
er på 82 min. og bortset fra en lidt alternativt redigeret titel
sekvens identisk med de tyske. Knap 80 min. i PAL hastighed er så
vidt vides filmens totale spilletid, trods fejlagtige tidsangivelser på
diverse tvivlsomme VHS og DVD’er til 85, 90 eller mere.
Die Schlangengrube er et rodet, klodset, men yderst charmerende
forsøg fra tysk side på at lave en gotisk horrorfilm, med lån fra
Hammer, Roger Corman og Mario Bava.
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December og hvad så
Torsdag, d. 1. december 2005 af Henrik Larsen
Siger og skriver 1.december 2005 og for første gang nogensinde i mit
liv skal jeg holde jul et andet sted end i mine forældres hjem. Det
bliver underligt. Samtidig… tja, mit vikariat udløber 31.december; jeg
har søgt om forlængelse, men endnu ikke fået svar. Måske ikke sært,
at jeg blev syg i går.

Schlüters drenge i aktion
Torsdag, d. 1. december 2005 af Henrik Larsen

Det forlyder fra velunderrettet kilde, at Johan Schlüter har sendt
drengene ud til Laserdisken i Aalborg.

L’ile Mysterieuse IV
Torsdag, d. 1. december 2005 af Henrik Larsen
Jeg har nu taget det noget nær ultimative skridt en samler kan tage:
Købt et 16mm filmprint af biografudgaven, The Mysterious Island of
Captain Nemo (amerikansk sælger, så der må formodes at være
engelsk speak). Ganske vist har jeg ingen fremviser, men det
vigtigste er vel også…. æh… hmm. Quite. (og det indfald kostede så
lige $135 plus hvad der måtte komme oveni af told & moms, hvis jeg
er uheldig…)

Dagens varsel?

Fredag, d. 2. december 2005 af Henrik Larsen
Lige før sad der en råge (fucking stor kragefugl) på taget af
bygningen skråt overfor og gloede ind af vinduet på mig, mens den
sked i tagrenden.

En posefuld nostalgi
Fredag, d. 2. december 2005 af Henrik Larsen
Der er et hollandsk udsalg af LP’er, tegneserier og bøger i det gamle
Daells Varehus (ved siden af Netto) på Fiolstræde her i december,
arrangeret af Accord og Vangsgaards Antikvariat. Jeg var derinde i
går aftes og købe for et par hundrede kroner comix. Blade: nogle
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70’er Superman blade, et enkelt Moon Knight, tre Onkel Joachim
Lommeænder, tre Dæmonen (Winther), tre stk. Kung-Fu Magasinet
inkl. det legendariske nr. 62, hvor Edderkoppen gæsteoptræder i en
historie uden begyndelse og afslutning samt et tykt Gru-agtigt hæfte
med titlen 2 Grufulde Timer udgivet af Williams Forlag 1973. Albums:
Tim & Thomas: Skyggen uden krop (desværre ‘klippet’) og Cobraen,
Smølferne: Smølferne og Kraxelikroxen, Lucky Luke: En stakkels,
ensom cowboy, Flip & Flop: Hvor er den forbandet kiste henne? og
Vakse Viggo: Det var kattens, Viggo og Højt at flyve, Viggo.

En posefuld nostalgi II
Søndag, d. 4. december 2005 af Henrik Larsen

Kom hjem ved 1-tiden i nat fra en særdeles hyggelig julefrokost i
Fantastik-regi. I dag har jeg vel ikke ligefremt haft tømmermænd,
men dog følt mig en anelse sløv i krop og hovede. Så jeg smuttede
ind til byen og tilbragte det meste af eftermiddagen med igen at rode
efter gamle tegneserier på Fiolstræde. Dagsprisen for albums var i
dag 24 kroner, hvilket jo ikke lyder af noget særligt. Problemet var
alle de mange dejlige titler som lige måtte ned i kurven og… på et
tidspunkt talte jeg høsten op og opdagede til min skræk, at der var
for mere end tusind kroner. Uakk. Måtte med blødende hjerte sortere
fra og lægge tilbage. Farvel til Lucky Luke, Splint og Co., Hulk, Felix,
Alex m.fl. Ja, har prøvet det så mange gange før: På et tidspunkt var
jeg så udaset og dehydreret af at tilbragt timer med at rode i
bunkerne af bøger og blade, at jeg nærmest i desperation vaklede op
til kassen og betalte, for først bagefter at blive klar over præcis hvad
jeg egentlig kom ud af døren med. Det slår sjældent fejl, at der er et
par smuttere imellem og, at jeg i uvidenhed eller distraktion lod nogle
fine sager stå. Vel, dagens høst var:
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- Bedste historier om Anders And bind 4 og 6 som jeg manglede i
samlingen (den er nu stadig langt fra komplet).
- Sopa: Hjertesorgssuppe og Samvittighedssynder - det er sådan
noget jeg ellers kun har læst på biblioteket, men syntes lige de skulle
med; pæne førsteudgaver, Hjertesorgssuppe dog med
forlagsstempel.
- Asterix: Den store grav, Asterix Odyssé og Asterix & søn; egentlig
synes jeg, at serien døde med Goscinny, men følte alligevel, at de
hørte med til samlingen, så nåja.
- Smølferne: De olympiske smølfer er bogstavelig talt en lidt tyndt
affære, men Smølfe albums generelt er jo rasende svære at opdrive,
så der var intet at betænke sig på.
- Albumklubben Trumf nr.6: Franka: Uhyret fra fladmarsken… her
dummede jeg mig, for skønt de tidlige Franka albums er stinkende
sjældne, så gælder det tilsyneladende ikke for albumklub udgaver (i
hvert tilfælde ikke iflg. Pegasus).
- Samme gælder desværre for Albumklubben Comics nr.4: Vakse
Viggo: Viggo kobler fra. (Der ligger i øvrigt et ‘medlemsblad’ i mit
eksemplar!) Men Viggo er jo altid go’…
- Fandt også et par ‘rigtige’ Vakse Viggo albums: Viggo - Kviks
kontorbud - desværre både klippet og med stort fedt
udsalgsklistermærke - og et meget slidt eks. af Mesterkokken Viggo.
- Ligeledes klippet og med klistermærke, men stadig et fedt fund var
Nikolaj 1: Den skibbrudne fra “A”. En underfundigt surrealistisk serie
som aldrig slog an herhjemme. Jeg har allerede de to andre DK
udgivelser, Det vilde flygel og Pansernævernes ø. Der findes mange
flere på originalsproget…
- Nofret 1: Flugten fra Babylon, en lidt slidt, men rimelig pæn 1.udg.
af denne danske klassiker. Og så de to mest hmmm… obskuriøse
fund:
- Bogen er slidt, ryggen er løs og noget af den mangler: Det er
Batman og Robin: Kæmpe nummer i farver, udgivet af Forlaget I.K.
A/S. Naive Bob Kane historier og et forlag jeg aldrig har hørt om før.
- Og endelig et slidt album hæfte, hvor en tidligere ejer (barn må det
formodes) har tegnet på omslaget, men never mind: Det er
Snøvserne nr.1: Truslen fra Sortsnøvserne - Den flyvende snøvs. Ret
syret at læse om Smølferne før de blev til Smølferne!

Apropos den julefrokost
Mandag, d. 5. december 2005 af Henrik Larsen
Fantastik julefrokosten i lørdags var første gang i lang tid, at jeg
kunne udbrede mig om Doctor Who, Brødrene Dal, Robyn Hitchcock
og L’ile Mysterieuse uden at blive opfattet som total autist-idiot og
det føltes rigtig fedt. Men målt overfor ‘almindelige mennesker’ er jeg
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(og det øvrige selskab) nok lettere nuts - eller i det mindste nørdet.
Hvilket der blev talt meget om, altså at være nørd (eller ej). Nørd har
sådan en lidt tvivlsom undertone, synes jeg. Som foretrækker at se
mig selv som specialist. Det lyder i hvert tilfælde mere harmløst. Åh,
hvem narrer jeg…

Et par praktiske oplysninger
Mandag, d. 5. december 2005 af Henrik Larsen
Jeg overgår til ny ADSL udbyder i denne uge. Telia sender en pakke
med noget opkoblingsudstyr m.v. tirsdag eller onsdag og så er det
meningen, at jeg selv skal gå i krig med opsætningen. Husker
proceduren som værende ret bøvlet, da jeg var hos Mobilix (senere
Orange, senere… ingenting) i sin tid (har stadig en mappe med
udskrifter af hidsig korrespondance mellem mig og support
afdelingen), så jeg gruer lidt for den allernærmeste fremtid. Nå,
heldigvis kan jeg da checke mail herude på jobbet.
Hastigheden kommer til at gå lidt ned, fordi jeg rent ud sagt er for
fornærig til at betale mere end… det jeg gør.
Jeg har ikke brugt den mailserver min udbyder stiller (stillede?) til
rådighed i en menneskealder, så der er ingen ændringer i mine email
addresser. Ejer heller har jeg haft nogen egentlig hjemmeside hos
Orange (mener dog, at der muligvis kan ligge en spøgelsesside og…
spøge et sted).
Mht mine aktive hjemmesider så vil http://www.cultmovies.dk/ køre
videre i 2006 (har netop fornyet domæne og webhotel), men gradvist
(det er i hvert tilfælde planen) udfases og delvis overflyttes til
http://www.obskuriosa.dk/ (p.t. stort set uden indhold).
Vil du have hurtig fat i mig, så er obscurious@gmail.com også
fremover min default addresse. Eller læg en kommentar her i
bloggen! Andre addresser (har nogle stykker), gæstebøger m.v.
checker jeg kun sjældent.
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En posefuld nostalgi III
Mandag, d. 5. december 2005 af Henrik Larsen

Den unge knøs ved kassen så undrende på først mig, så indholdet af
kurven. - Du er godt klar over, at prisen er 23 kr. pr. stk? - Øh, ja? Der er altså ret mange. (der var 19 albums) - Øh, ja… og? Han tog
sig i det, men var tydeligt rystet. Tja, selvfølgelig er 437 kr. en slags
penge, men i betragtning af, at mange af de albums jeg havde
udvalgt var sjældne 1.udgaver eller på anden vis samlerværdige var
det faktisk billigt sluppet. Meget, endda.
I dag var jeg gået lidt mere systematisk til værks end tidligere.
Havde på forhånd skrevet ned, hvilke serier jeg kunne tænke mig;
havde checket udgivelsesrækker og prisvurderinger hos Pegasus.
Ikke, at jeg alene gik efter raritet som kriterium, ork nej; så skulle
jeg f.eks. have købt de 3-4 Jonathan albums som stod i kasserne
(den serie siger mig bare ikke noget). Og i sidste ende sprang jeg
også ud i nogle køb alene på mavefornemmelse. Men… nå, det er jo
listen du har siddet og ventet på og her er den altså!
To Tim & Thomas albums mere fra Interpresse: Nr. 3, Burma og 4,
Gæsten fra dybet. Ikke en serie, der er skrevet meget om; fortjent,
måske. Jeg kan nu godt lide den lidt naive, Tintin/Blake og Mortimer
agtige stil.
Azpiri: Transmutation fra Runepress er en temmelig syret sag (på
en god måde) som jeg aldrig har set før. Runepress udgivelser er jo
generelt eksklusive og samlerværdige…
Doktor Pind 2: Sommerfuglefolkets ø - et fint eksemplar, en spøjs
surrealistisk historie og en serie som vist er ret obskur(iøs).
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Benny Bomstærk nr.2: Cirkus Bodoni og nr.7: Den magiske dukke
(nr.2 lidt af en smutter, troede det var 1.udgave, var 2., ak). Tja… nu
havde jeg købt nogle Smølfe albums, så hvorfor ikke også BB?
Desværre ingen Henrik og Hagbart i sigte…
August Julius 1 og 2: Viva Papa! og Kaminpassiar. En humor, der
som Julius selv er rund og varm.
Alix nr.8: Søn af Spartacus (lyder som en peplum titel!). En sjælden
1.udgave. Masser af historiske detaljer ligesom i Asterix, bare uden
humor…
Flip & Flop, hele fire albums endda - nr.7 (Til VM i fodbold), 11 (De
kære små), 12 (I cirkus) og 13 (Mission “modgift” i Pestilandia). Lidt
af en jackpot, for 1.udgaver i nogenlunde intakt stand er røvsjældne
og bortset fra nr.11 er disse netop dette!
Sidst, men ikke mindst: Iznogood til den store guldmedalje! Fra
Super Serien er der Den onde, onde Iznogood og Iznogood går i
kredsløb. Og fra den lidt senere Gutenberghus række: nr.3
(Araberkomplot!), 4 (Iznogood regner den rigtigt ud!), 5 (En gulerod
til Iznogood) og 6 (Alting på ho’det).
Slet ikke så ringe endda. Her er i øvrigt et closeup af min
tegneseriereol. Hvis du vil være med på en kigger…

Kraniet har talt
Tirsdag, d. 6. december 2005 af Henrik Larsen
Glemte helt at nævne i bloggen i går, at jeg også havde fundet min
sidste manglende brik i Alfred Hitchcock & De tre detektiver
Hasselbalch serien, nemlig Kraniet der talte. Gav 25 kr. i et
antikvariat. Meget apropos modtog jeg ligeledes i går Klaus
Johansens bibliografi over serien med posten. Og det er en nydelig
blibliografi, selvom jeg savner nogle flere noter & anekdoter som
f.eks. den famøse fejltitel Den hvide mumie som går igen i
Hasselbalch serien.

Undskyld vi roder

Onsdag, d. 7. december 2005 af Henrik Larsen
Tingene gik ikke helt efter planen i går. Var inde til julemarkedet i
Fiolstræde og skulle videre, men tiden løb fra mig, så at jeg både
missede posthuset, hvor mit nye adsl udstyr ventede og
juleafslutningen i Fantastik. Til gengæld kom jeg hjem med en frisk
bunke tegneserier - bortset fra, at heller ikke dette føltes så fedt.
Hvad enten det nu var en snigende følelse af forkøbthed eller ditto
erkendelse af, at havet stort set var fisket tomt.
Da overgangen til min nye udbyder rent praktisk fandt sted i går var
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jeg desværre uden internet adgang. (Ja, det er derfor jeg heller ikke i
går fik sendt artiklen, Frank. Sorry.) Håber på at være på igen her til
aften, hvis ellers opsætningen er til at finde ud af.
En liste over gårsdagens comix indkøb følger naturligvis. På et eller
andet tidspunkt.
Damn, jeg begynder virkelig at længes efter den juleferie.

Det kører
Onsdag, d. 7. december 2005 af Henrik Larsen
Ja, så er jeg på (den) igen…

En posefuld nostalgi IV
Onsdag, d. 7. december 2005 af Henrik Larsen

Forsinket liste over købene fra i forgårs:
-

Iznogood: Kaliffen på eventyr (Super Serien)
Rødhuden Umpa-Pa og Tveskalp (Gutenberghus)
Broder Bøvs: Det hellige kødben og Benet står til søs
Alain Voss: Kar War
Linda og Valentin: Landet uden stjerner og Herskerens fugle (4.opl.)
Rune T. Kidde: Man siger så meget (klippet)
Nofret nr.2 og 3 (1.udg.)
Splint & Co.: Tembo Taboo
Jens Lyn 1937 (Gutenberghus, halvstort format)
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Hmmm?
Fredag, d. 9. december 2005 af Henrik Larsen
Hvorfor hulen kan jeg ikke se min blog her til morgen?

Nede at vende - med musik til
Lørdag, d. 10. december 2005 af Henrik Larsen

Ramt af nedtur… Min afdeling er blevet opnormeret - der skal altså
flere folk ind, men dette inkluderer ikke Henrik Larsen, hvis vikariat
ikke forlænges. Tilbragte aftenen med at ryge en stor cigar (venligst
sponsoreret af min gode ven Ralph), drikke fire T-øl fra Netto (tilbud)
og spise det meste af en pose brune kager, mens jeg så et par af
mine Doctor Who DVD’er. Senere gik jeg på eBay og vandt et par
Black Sabbath CD’er; det føltes ligesom tilpas sort og okkult til
sindsstemningen.
Hovsa, der dumpede lige en pakke ind ad døren, med et par Warren
Zevon CD’er fra Bo Gorzelak. Zevon, oplyser Bo i et følgebrev, er en
af hans personlige helte. Selv har jeg kun hørt eller rettere læst om
Zevon i diverse musiktidsskrifter og bøger. Så tak for overraskelsen!
Der var også et brev fra Telia om overførsel af mit
fastnetabonnement. Foreløbig må skiftet til ny udbyder siges at være
forløbet smertefrit…
Vel… går ind til weekenden med temmelig blandede følelser.
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Mig og min TARDIS
Lørdag, d. 10. december 2005 af Henrik Larsen
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T-Beer Or Not T-Beer
Lørdag, d. 10. december 2005 af Henrik Larsen

Det mærkes i mine lokale supermarkeder, at julen nærmer sig. At
rygterne om Carlsberg Bryggerigruppens brudte monopol er let
overdrevne. For det er da sjovt som rækkerne med alle de sære,
skæve og exotiske ølmærker ligesom er krympet, til fordel for
Snebryg på 44 cl. dåse (besynderligt snydeformat, fordi dåsen ved
et overfladisk blik ligner en halvliters) og lignende produkter her i
helligmåneden.
Som en behagelig sidegevinst har man valgt at dumpe et af den
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forgangne sommers eksperimenter, øl/sodavand hybriden T-Beer. En
femmer plus pant i Netto, ikke dårligt. Pudsigt nok mindes jeg et
lignende hybrid produkt i min ungdoms firsere, blot i almindelig mørk
pilsnerflaske, som floppede (og vistnok også smagte) fælt. How time
flies. T-Beer smager glimrende - men var den en døgnflue eller vil vi
gense den næste sommer?
Både Carlsberg Gruppen og Harboe langer den ene nye variant på
gaden efter den anden - og trækker dem tilbage omtrent dagen efter,
så det kan være svært at følge med. Hvad blev der f.eks. af den
ganske fikse 1 liters plastikflaske Harboe? Det er vist kun en måneds
tid siden den kom og gik. Og apropos Harboe, så er Dark Beer
plastflaske fænomenet kommet tilbage, nu blot på dåse og så er
fidusen ligesom gået, for dåserne er ikke specielt billige.
Sådan kan man blive ved. Nå, mit køleskab er fyldt og det er lørdag
aften. Skål.

Oprydningsdag
Søndag, d. 11. december 2005 af Henrik Larsen
Jeg fik et anfald af klaustrofobi sent i går aftes… ikke første gang det
er sket… af alle de mange, mange ting som har ophobet sig i min
toværelses lejlighed (især sove/arbejdsværelset) og besluttede at
gøre noget ved det. Igen igen (igen).
Nogle af de større ‘opgaver’:
- To mandshøje stabler af gratisaviser og reklamer. Fik omsider taget
mig sammen til at få “nej tak til reklamer” skilt i sidste måned, men
de gamle reklamer forsvinder jo ikke magisk af sig selv af den grund!
- Måske ikke tonsvis, men tæt på mængde af videobånd. I reoler, på
reoler, i bunker på gulvet, i papkasser m.v. Nu må der tages hårde
beslutninger!
- Ca. 300 originale musik cd’er samt et utal af software cd-rommer
(inkl. drivere for forlængst pensionerede grafikkort m.v.), backup
skiver og egne mp3 opsamlinger.
- Et bjerg af pocketbøger.

Min hævi fortid

Mandag, d. 12. december 2005 af Henrik Larsen
Modtog her til morgen en mail fra min gamle ven Peter med
en revideret udgave af “Metal Torture” (mp3 fil), et heavyrock
nummer vi skrev sammen for 19 år siden. How time flies. Jeg
reviderede teksten til denne og 7-8 andre numre fra dengang i
efteråret og Peter er nu gået i gang med tilsvarende at opdatere sine
gamle kompositioner. Målet er til sommer at han sammen med et par
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andre musikere går i et rigtigt studie og indspiller en cd.
Det er noget jeg har skrevet om andetsteds (kan ikke lige huske
URLen) og garantet vil skrive mere om senere…

Hvad sker der med QXL?
Mandag, d. 12. december 2005 af Henrik Larsen
Stendød eller bare skindød? Hm, pudsigt… kunne godt komme ind på
hjemme pc’en. Måske er det vores firewall herude på jobbet eller
forkert opsætning eller…. noget.

Dagens disk i manden
Onsdag, d. 14. december 2005 af Henrik Larsen

Har en ny cd med til togturen hver dag. Her til morgen spillede Alan
Parsons Project Tales of Mystery and Imagination lystigt i
ørebøfferne.

Doctor Who DVD nyt
Onsdag, d. 14. december 2005 af Henrik Larsen
Hidtil har det været sparsomt med konkret info om BBCs
udgivelsesplaner for den ‘gamle’ Doctor Who serie i 2006 (hvert år
udgives ca. 6 titler fra seriens 1963-1989 historier). Det eneste vi
fans kendte til med sikkerhed var januar udgivelsen som er et
bokssæt, ”The Beginning”, bestående af An Unearthly Child, The
Daleks og Edge of Destruction med William Hartnell (1.doktor)
Nu er det sluppet ud, hvad i hvert tilfælde to af de andre titler
bliver.
- Genesis of the Daleks med Tom Baker (4.doktor), forventet
udgivelse: marts 2006
- Inferno med Jon Pertwee (3.doktor), forventet udgivelse: maj eller
juli 2006
Rygter vil desuden vide, at Tom Baker får endnu en historie ud på
DVD, sandsynligvis Hand of Fear. Også Revenge of the Cybermen er
blevet nævnt, vistnok ud fra en teori om, at BBC vil benytte sig af at
de metalliske skurke optræder i næste års nye serie. Alternativt
bliver den ‘klassiske’ Cybermen historie i 2006 måske Patrick
Troughton (2.doktor) historien The Invasion, med computeranimeret
rekonstruktion af de to tabte episoder. Men dette er altså kun
ubekræftede rygter.
Under de decideret løse spekulationer henhører tanker om evt.
udgivelser med Peter Davison (5.doktor), Colin Baker (6.doktor) og
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Sylvester McCoy (7.doktor). Mindst en, måske to af dem forventes at
få en historie, men hvilke… that is the question.

Fra gårsdagens julefrokost
Lørdag, d. 17. december 2005 af Henrik Larsen

I pænt tøj og strategisk placeret tæt på baren…
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På vej hjem i S-toget, ved 23.30-tiden. Var vist en anelse anløben…

Danskerne gemmer som aldrig
før
Søndag, d. 18. december 2005 af Henrik Larsen
Iflg. Politiken d.d. Tja, det gør vi vel. Har p.t. entreen fuld af
papkasser og plastikposer med ting som skal i kælderen/containeren.
Bliver nok først i juleferien.
Apropos, Politiken har også et tragisk eksempel på hvad
umådeholden samleri kan føre til.

Blind høne kan ikke finde
(Hvede)korn
Mandag, d. 19. december 2005 af Henrik Larsen
Er pludselig kommet i tanke om det manuskript jeg sendte til
Hvedekorn i sommers. Endnu intet svar. Kan det skyldes, at
A) Teksterne var så ringe, at manuskriptet røg direkte i papirkurven?
b) En eller flere tekster faktisk er antaget, men at jeg bare ikke har
opdaget dette, da jeg ikke holder magasinet?
c) De er virkelig sløve inde på redaktionen?
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Svaret blafrer i decembervinden.

Dagens cd
Tirsdag, d. 20. december 2005 af Henrik Larsen

I dag har jeg House of Love cd’en af samme titel med i diskmanden.
Albummet udkom i 1990 og omtales af fans gerne som Fontana (efter
pladeselskabet) eller The Butterfly Album (efter omslaget). Det er
smuk, melankolsk britpop, perfekt til denne for mig så vemodige
december måned. House of Love affødte et par singler, “Shine On” og
“Beatles and the Stones”, sidstnævnte blev endda spillet på MTV. I
dag er bandet stort set glemt… uretfærdighed er nu engang verdens
løn.

Til de som har udtrykt
bekymring
Onsdag, d. 21. december 2005 af Henrik Larsen
Jeg kan berolige de som har udtrykt bekymring for min situation mht.
julen, at jeg kommer til at holde juleaften den 24.december ligesom
alle andre ordentlige mennesker (og en del af de uordentlige). Og vel
har mine søskende og jeg droppet gaveriet, men der kommer and på
bordet. Og der vil blive spist juleknas med mere. So there.
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Dagens cd: Olesen-Olesen: Anonyme melankolikere.

Projekter
Torsdag, d. 22. december 2005 af Henrik Larsen
I den kommende tid vil jeg færdiggøre to projekter som er gamle
hængepartier: Obskuriøst nr.10 skal sættes op og trykkes - det bliver
nok en udgivelse i januar ligesom sidst - og jeg vil samle nogle af
mine ikke-film relaterede essays og dagbogsnotater i et lille hæfte
som efter planen udkommer på Edition Tiger, sandsynligvis også
januar/februar.

Sidste dag på skansen
Fredag, d. 23. december 2005 af Henrik Larsen

Teknisk set udløber vikariatet 31.december, men denne dag, den
23.december er min sidste ordinære arbejdsdag. Det er hårdt at
skulle forlade sin arbejdsplads - igen. Og lidt svært at forholde sig til
alt det dér med julen. På den anden side: Derhjemme er køleskabet
fyldt op med god mad samt kolde øl og en flaske snaps. Flasker med
rødvin hober sig op i spisekammeret og der er spændende bokssæt
med tv-serier og film, musik cd’er en masse og stakkevis af
tegneserier som venter på at blive hhv. set, hørt og læst. Tid til lidt
computerspil bliver der vel også. Og måske besøg hos et par venner.
Jul skal det være, fand’me.
Dagens cd: Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem ved Herbert von
Karajan og Berliner Philharmoniker.
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Ho ho ho
Lørdag, d. 24. december 2005 af Henrik Larsen
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Årets julegave til mig selv
Lørdag, d. 31. december 2005 af Henrik Larsen

En af mine julegaver til mig selv i år - den dyreste - var den sjældne
MFSL guld CD udgave af Alan Parsons Project debut albummet
Tales of Mystery and Imagination. Jeg var så heldig at finde et brugt
“køb nu” eksemplar på eBay til $40 plus forsendelse. Både etui,
booklet og disk er lidt slidte, men i betragtning af, at mint kvalitet,
forseglede eks. typisk går for $100 eller mere skal jeg ikke klage.
Det specielle ved CD’en er, at den ‘almene’ CD udgave af 1977
albummet, udsendt i 1987 indeholder remixede og delvis
genindspillede versioner af numrene - sådan lidt George Lucas agtigt,
bortset fra, at den ‘rigtige’ udgave trods alt kan fås, men altså kun
som luksuriøs særudgivelse for audiofile freaks. Og det er jeg for så
vidt ikke - kan sgu ikke høre forskel på guld og almindelig CD - men
jeg er til gengæld purist, når det gælder genanskaffelse af noget jeg
har ejet tidligere her i livet. Derfor!
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Godt nytår 2006
Lørdag, d. 31. december 2005 af Henrik Larsen
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JANUAR: 2006
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Satan lever!
Søndag, d. 1. januar 2006 af Henrik Larsen
Nu er jeg gået helt i barndom… eller rettere, ungdom… har købt tre
albums (på cd) som jeg lyttede meget til i mine teenager år. Og det
var ikke for de musikalske kvaliteters skyld… disse var nemlig til at
overse. Jeg snakker om Venom - verdens ondeste og mest beskidte
band. Deres udgivelser solgte som varmt brød og ditto koncerter bandet var et fænomen som slet ikke var til at komme udenom i
første halvdel af 80’erne, hvis man interesserede sig for heavy metal.
De tre albums hedder Welcome to Hell, Black Metal og At War with
Satan og allerede det siger vist lidt om stilen. Musikalsk, ja ok, de
kunne selvfølgelig spille på deres instrumenter og guitaristen endda
levere en habil solo, når det stak ham, men kønt lød det ikke - en
slags fattigmands udgave af Motorhead, mere sjusket og
ustruktureret, men med samme primitive energi. Inspirationen er
især tydelig på debubten Welcome to Hell (som i øvrigt er dybt, dybt
elendigt produceret). Nej, bandets store slagnummer var deres
sataniske image - og det var lige på og hårdt i sange om Satan,
Helvede, Satan igen, Helvede igen, Satan nok en gang… det kneb
med variationen. Pentragrammer og omvendte kors en masse på
deres pladeomslag og et sceneshow som jeg ikke har
førstehåndskendskab til, men efter sigende skulle have været det
vildeste med ild og røgeffekter overhovedet. De var som sagt store,
rigtig store. Metallica var opvarmningsband for dem på et tidspunkt.
Men det gik galt, da de mange thrashbands (inkl. Lars Ulrich &
co.) fik vind i sejlene… bands med lige så tvivlsomme og skumle
tekster og attituder (i hvert tilfælde på det tidspunkt), men også
åbenlyse musikalske talenter… Venom var og blev i bund og grund
glade amatører og overfor den samlede talentmasse af nye, unge
bands var de fucked… holdt den lige akkurat gående årtiet ud med et
hav af live og opsamlingsalbums, før de imploderede og vistnok
senere genopstod, endda flere gange, men det er en anden historie…
Venom havde - i deres storhedstid som var ca. 1982-84 - en primitiv
drengerøvscharme som jeg ikke kunne stå for, ikke mindst fordi det
var så åbenlyst, at alle de skrækkelige tekster bare var noget bullshit,
een stor joke… ikke som de såkaldte black metal bands i dag som
huserer i vores skandinaviske broderlande og tager det hele MEGET
alvorligt… langt ude, de historier der går, om afbrænding af kirker,
skændede gravsteder, mord, selvmord, kannibalisme… jaja, det er så
bare et par enkelte afsporede individer, men black metal generelt - at
tage den slags seriøst, hyldest til Satan og sådan… ufattelig barnligt
og stupidt… og jeg har selv været der, engang for længe siden, men
altid for sjov, aldrig i alvor… og derfor kan jeg godt smile indforstået
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og kærligt af de gamle Venom albums, når jeg her mere end 20 år
senere genlytter, fordi jeg kender historien, ved hvad det handler om
og ikke kunne drømme om at tage spøg for alvor…

Manuskriptet tager form
Fredag, d. 6. januar 2006 af Henrik Larsen
Manuskriptet til det lille hæfte jeg planlægger udgivet på Edition Tiger
og hvis titel ikke skal afsløres endnu tager form. I dag har jeg skrevet
udkastet til en ny tekst, “Døde dyr i januar” om så interessante og
betydningsfulde emner som kærlighed, tomme køleskaber og
sabelkatte.
Ralph vil forfærdelig gerne illustrere hæftet, så det bliver altså ikke
så slam-bang hurtig-spontant som oprindelig tænkt… hvilket måske
er godt det samme.
Jeg har lidt af skriveblokering i lang tid og først nu kan jeg mærke
kreativiteten røre på sig, dybt derinde i hjernekassen. Med lidt held
og ikke mindst flid skulle råudkastet til manuskriptet (som trods alt
mest består af omarrangeret genbrug) være klar søndag til at blive
sendt til Bo og Ralph…

Tiden tur-retur

Mandag, d. 9. januar 2006 af Henrik Larsen
Tiden tur-retur er titlen på manuskriptet jeg tidligere på aftenen
mailede til Ralph og Bo. Det indeholder - indtil videre - 20 tekster,
heraf to sprit nye, resten skrevet indenfor det sidste års tid, godt og
vel. Jeg har længe følt en trang til at få noget af mit skriftlige
materiale ud på tryk. Om ikke andet for at slippe det løs på verden.
Om der så bare er to-tre personer som læser hæftet.
Og så er det også en øvelse, fordi jeg prøver at holde sproget ved
lige, blive ved med at skrive, selvom der sådan lige umiddelbart ikke
synes at være noget klart mål, formål med anstrengelserne. Jeg har
skrevet ‘vilde tekster’ siden jeg gik i folkeskole og aldrig rigtig drevet
det til noget. Måske vil jeg aldrig drive det til noget. Hvem ved. Men
jeg gør hvad jeg kan for at holde mig i form. Og det er dog noget.

Doctor Who fanatikere
Onsdag, d. 11. januar 2006 af Henrik Larsen
Nogen gange er det bare for pinligt at være Doctor Who fan. Der
befinder en del virkelig indædte fans på scenen, især de, der har
været med i mange år og der er tilsyneladende ingen grænser for
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hvor tåbeligt de vil te sig. Seneste eksempel her, fra smudsavisen
The Sun. Og den er god nok, skulle jeg hilse at sige: Debatten har
kørt på et par Doctor Who messageboards den sidste uges tid om at
hyre en synsk person til at opspore de forsvundne episoder. Argh.

En dag i Sydvest
Onsdag, d. 11. januar 2006 af Henrik Larsen

Forblæst, gråt og fingerkoldt var det i Sydhavnen og omegn i dag.
Her har en af mine venner fotograferet mig et stenkast eller to fra
Fisketorvet.
Nedenfor ses nogle billeder jeg selv tog, bl.a. af en barsk udseende
måge som imponerede os ved stoisk at blive siddende, selvom jeg gik
ret tæt på. Så tæt som man nu kan komme med et glorificeret
idiotkamera…
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Døde dyr i januar
Lørdag, d. 14. januar 2006 af Henrik Larsen

Jeg vil senere i dag befinde mig i selskab med en masse døde dyr. Og
det er ikke fordi jeg er pervers eller noget. Ok, egentlig burde det
være uddøde dyr. Faldt tiøren, kære læser? Det tænkte jeg nok, at
den ville!
“Døde dyr i januar” er i øvrigt også titlen på en af de nye tekster i
Tiden tur-retur.
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Hvad skal elefanten hedde?
Lørdag, d. 14. januar 2006 af Henrik Larsen

Jeg har - som antydet nedenfor i indlægget før dette - været på
Zoologisk Museum i dag, vistnok for første gang siden tilbage i
Folkeskolen. Og det var utrolig sjovt at være der igen. Nogle af
udstillingerne, herunder de indtalte informationer man kunne lytte til i
særlige telefoner, kunne såmænd godt have stået urørt af tidens
gang siden jeg var der sidst - og gjorde det måske. Jeg kom i øvrigt
ikke alene - men det er som man siger en anden historie.
Anyway… i souvenirbutikken købte jeg en tøjelefant, eller helt
præcis mammut for næsen af et barn som plagede sine forældre om
at få den. De ville ikke ofre 42 kroner på at glæde deres søn,
nærrigrøvene! Mammutten er en dejlig lille fyr og nu vil jeg høre om
læserne måske har nogle gode bud på et navn, for det fortjener den.
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Allerhelst ville jeg selvfølgelig være slæbt af med ‘originalen’, men
det gik jo ligesom ikke og tv stuen ville nok også være blevet lidt
trang af at have sådan en svend stående…
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Billeder fra resten af udstillingen. Der var mange af disse
anskuelighedsmodeller som var rigtig sjove på en gammeldags måde.
Moderne computerteknik ville jo kunne producere perfekte
gengivelser af scener fra savannen, tundraen, junglen osv., men der
er en særlig charme ved fysiske modeller. Meget apropos den nye
King Kong. Jeg har en mistanke om, at det for Zoologisk Museum
mest er et økonomisk spørgsmål (der har været noget omtale i
Politiken af, at Danmarks naturmuseer lider under magre bevillinger),
dvs. at man ikke har råd til at opdatere udstillingerne. Museet er på
sin vis blevet et museum over sig selv - unægtelig en ironisk pointe.
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Vi bemærkede, hvordan nogle af udstillingsmodellerne var belagt af
et tykt lag støv og tæt på virkede mammutten noget mølædt.

Dette ikke helt vellykkede foto forestiller en afskuelighedsmodel af
krible-krable livet i en skovbund, med dyr og genstande som blade,
græsstrå og en henkastet sodavandskapsel (fy, skamme sig,
skovsvin) blæst op til 25:1. Ret spøjst at se mejre, bænkebiddere og
andet småkravl i skrækfilmsstørrelse! Igen en temmelig gammel
udstilling; jeg er faktisk næsten 100% sikker på, at den også var på
museet, dengang jeg i 70’erne besøgte stedet som skoleelev. Jeg er
som sagt ret vild med disse modeller, primitive som de vel et eller
andet sted er i dag, og kunne fornemme på de mange børn blandt
publikum, at de havde det på samme måde. Så skidt med at
holdbarhedsdatoen for mammutten er ved at være overskredet (gad
vide om det er den skæbne som ramte den store bisonokse som
plejede at stå i forhallen i min barndom?). The show must go on. Der
var masser af besøgende.

Det er ikke størrelsen…
Mandag, d. 16. januar 2006 af Henrik Larsen

Klaus Johansen har lagt et billede af sin Philip K. Dick samling ud på
bloggen. Det inspirerede mig til at snapshoote min egen, ikke helt så
omfangsrige stabel som dog alligevel medtager de fleste klassikere…
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Lottes sparemad og min første
PC
Tirsdag, d. 17. januar 2006 af Henrik Larsen

Jeg er ved at sortere de gamle avis og bladudklip jeg arvede fra mine
forældres hus og faldt lige over dette udklip (eller rettere, bagsiden af
et udklip). Aner ikke hvem Lotte er, men det billede er bare så
halvfjerdserne.
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Dette fortidsuhyre ved navn Luxor ABC80 var teknisk set min første
PC. Annoncen er fra 1980 og det var året efter, at vi havde EDB
undervisning i 8.klasse (mener det hed “EDB lære”, men jeg kan
huske forkert) og arbejdede på prægtige maskiner som den her viste.
Jeg skal i øvrigt beklage den lidt dårlige kvalitet af billederne; jeg
eksperimenterede med at affotografere udklippene med mit
digitalkamera og må erkende, at det ikke helt fungerede efter
hensigten.

Phantastisk!
Onsdag, d. 18. januar 2006 af Henrik Larsen
Bo Gorzelak fortæller begejstret i sin daglige blogging, at han takket
være et tip fra broder Lars nu har bestilt en DVD digipack som samler
alle fire Phantasm film (plus smidder diverse ekstra tingel-tangel
oven i hatten) til under 100 kr. Tillykke, Bo, men du glemte lige at
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oplyse, hvor man finder det knaldtilbud. Til alt held var det ikke svært
at gætte. :-)

Ikke rigtig noget at berette…
Torsdag, d. 19. januar 2006 af Henrik Larsen

Mest bare for at signalere overfor evt. faste læsere, at jeg stadig er i
live og så’en. Som om det i sig selv skulle være interessant. Men
selvfølgelig svært at vedligeholde bloggen som død. Vel.
Det har været forbasket koldt hele dagen. Temperaturen i mit
soveværelsen lå på et tidspunkt og rodede omkring 20-21 grader. Jeg
bor i en ældre ejendom, hvor lejlighedernes radiatorer er placeret op
ad skillevæggen mellem stue og soveværelse i stedet for ved de
respektive vinduer - så varmen bliver ikke ordentlig fordelt. Surt
show her om vinteren.
Spillede lidt Heroes of Might and Magic IV, men blev træt af at tabe
til computer modstanderen, hver gang vores hære tørnede sammen.
Mailede med Ralph, bl.a. om manuskriptet. Han stak til min dårlige
kondi som jeg var letsindig nok til selv at bringe på bane. Bastard.
Lyttede til et par af mine japanske Deep Purple cd’er, bl.a.
Powerhouse og Live in London.
Bare en dag… som nu er gået.
Natten er stille her i Sydhavnen. Enten har tunghøret ramt mig eller
også er trafikken på Enghavevej ikke hvad den har været længere.
Men det skal jeg ikke beklage.
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Jeg elsker katte
Fredag, d. 20. januar 2006 af Henrik Larsen

Og nogen gange elsker de også mig (som her Ralphs kat Fie). Andre
katte vælger at ignorere mig eller ligefrem udvise foragt. Sådan har
jeg det selv med mennesker. Ingen nævnt, ingen glemt.

Næste stop Pluto
Søndag, d. 22. januar 2006 af Henrik Larsen
Pluto sonden er sendt afsted; en rejse som vil tage godt ti år. Ti år er
meget. Apropos har vi, trods diverse fejlslagne missioner (og i
tilfældet med rumfærgerne desværre også tragiske), oplevet nogle
fantastiske resultater af rumforskningen, nærmere betegnet
planetologien indenfor de sidste ti år. Jeg tænker især på Mars
sonderne som trillede rundt på overfladen og tog tonsvis af billeder
som vel må betegnes som enhver (astro)geologs våde drøm. Og på
Huygens sonden som blev sendt ned til Titan og nåede at tage en
række fantastiske billeder, bl.a. af hvad der i første omgang ligende
et enormt, udtørret hav. (Hov, hvad er der blevet af URL funktionen?
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Nå, her er i første omgang et råt link:
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releasedetails.cfm?newsID=626.) Når jeg alligevel ikke rigtig kan hidse mig
op over rejsen til Pluto, er det fordi det er til en på alle måde død
klode (som måske ikke engang er en planet i gængs forstand, men
en forvokset asteoride). Personlig finder jeg det mest interessant at
lære nyt om mulighederne for liv på andre planeter og måner end
Jorden. Hvilket for dette solsystems vedkommende vil sige Mars og
nogle af de store Jupiter og Saturn måner.

Doven søndag
Søndag, d. 22. januar 2006 af Henrik Larsen
Jeg drikker kaffe og spiser muffins, mens jeg læser gamle Superman
blade (research til manuskriptet) og surfer lidt på nettet. Sådan kan
man altså også tilbringe en søndag eftermiddag…

Hukommelseskorruption?
Mandag, d. 23. januar 2006 af Henrik Larsen

Min dokumentmappe opførte sig dybt mystisk her til morgen; kan
ikke blive klog på om det var virus eller hukommelseskorruption, men
et par af mine rtf dokumenter var smadret, bl.a. seneste version (6)
af manuskriptet som jeg havde skrevet på til kl.3 i nat. Øv og tre
gange øv! Nu har jeg reddet stumperne, sådan da, ved at gå tilbage
til en (tilsyneladende) intakt ver. 5 og foretaget div. rettelser efter
hukommelsen samt indsat en ny tekst (skriver altid udkastene i ren
txt format, heldigvis). Hader når sådan noget sker…

Min micro makker
Mandag, d. 23. januar 2006 af Henrik Larsen
[oprydning - billeder slettet]
Jeg har længe savnet at kunne høre musik på mit
sove/arbejdsværelse. Har levet med hovedtelefoner og diverse
afspilningsprogrammer på pc’en, men det æder lidt for meget
hukommelse, når jeg samtidig roder med tekstbehandling, surfer
m.v. Skidtet går simpelthen ned for et godt ord. Så jeg var i går
(mandag) ude at kigge på en billig og praktisk løsning; tanken var
egentlig en ghettoblaster - med mp3 og cd-r afspilningsmulighed,
selvfølgelig, men det endte med, at jeg i stedet købte et micro anlæg,
nærmere betegnet Hitatchi AX-M81, til den nette sum af 1499,- i
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El-Giganten (modellen findes ikke i deres online-katalog; der er i det
hele taget en høj grad af uoverensstemmelse mellem website
indhold og hvad butikken faktisk kan tilbyde af varer). Syntes, at de
tilbudte ghettoblastere virkede for plastikagtige og useriøse. Havde
ikke brug for 117 popsmarte features som USB porte, Gameboy
tilslutninger og hvad ved jeg.
Min lille Hitachi er ganske vist også et kompromis på kvalitet, men
det er rigtige højtalere (endda 8 ohm) som følger med og lyden, der
kommer ud af dem kunne bestemt være ringere. Og så lyser den blåt
i mørke, weee.
Eneste irritationsmoment er, at cd afspilleren ikke kan finde ud af at
afspille numrene kontinuerligt, dvs. der kommer små ‘hak’ i glidende
overgange. Det er et velkendt problem, når man vil afspille mp3 filer
på diverese apparater, men at selv autoriserede cd’er plages af
fænomenet på mit nyindkøbte anlæg, ja, det ærgrer altså (og jeg tror
desværre ikke det er en mekanisk fejl ved mit eksemplar).
Nå, det må jeg så bare huske, når jeg laver opsamlinger til mig
selv…

Arbejdstøjet ud af mølposen
Tirsdag, d. 24. januar 2006 af Henrik Larsen
Så er der snart arbejde til hr. Larsen igen. Blev her til formiddag
tilbudt og sagde ja tak til et vikariat med start 20.februar og 8-10
uger frem. That made my day.

Doctor Who nyt

Onsdag, d. 25. januar 2006 af Henrik Larsen
Good news, everyone! De to fremragende Doctor Who historier
Genesis of the Daleks (m. Tom Baker) og Inferno (m. Jon
Pertwee) er annonceret af BBC til udgivelse hhv. 27.marts og 29.maj
og kan allerede forudbestilles fra forskellige online-forretninger (jeg
skal nok linke, så snart jeg finder et godt sted at forudbestille
Inferno). Begge udgivelser bliver 2-disk sæt og med et væld af
ekstramateriale. :-)
Her er en opdateret liste pr. d.d. over de helt eller delvis bevarede
historier som endnu ikke er annonceret til udgivelse på DVD. Hvor
der florerer rygter om udgivelse senere i 2006 har jeg sat titlen i
kursiv. Jeg har indtil videre slettet noterne om indspillet
kommentatorspor, da de ikke var helt korrekte!
William Hartnell - 1.Doktor - 1963-1966
The Keys of Marinus
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The Sensorites
The Reign of Terror (2 ud af 6 episoder mangler)
Planet of Giants
The Rescue
The Romans
The Space Museum
The Chase
The Time Meddler
The Ark
The Gunfighters
The War Machines
The Tenth Planet (1 ud af 4 episoder mangler)
Patrick Troughton - 2.Doktor - 1966-1969
The Ice Warriors (2 ud af 6 episoder mangler)
The Dominators
The Invasion (2 ud af 8 episoder mangler)
The Krotons
The War Games
Jon Pertwee - 3.Doktor - 1970-1974
Doctor Who & The Silurians
The Ambassadors of Death (kun delvis bevaret i farver)
Terror of the Autons
The Mind of Evil (eneste brugbare print i s/h)
Colony in Space
The Daemons
Day of the Daleks
The Curse of Peladon (print i meget dårlig stand)
The Sea Devils
The Mutants
The Time Monster
Frontier in Space
Planet of the Daleks (1 episode kun i s/h)
The Time Warrior
Invasion of the Dinosaurs (1 episode kun i s/h)
Death to the Daleks
The Monster of Peladon
Planet of the Spiders
Tom Baker - 4.Doktor - 1974-1981
Robot
The Sontaran Experiment
Revenge of the Cybermen
Terror of the Zygons
Planet of Evil
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The Android Invasion
The Brain of Morbius
The Seeds of Doom
The Masque of Mandragora
The Hand of Fear
The Deadly Assassin
The Face of Evil
The Invisible Enemy
The Image of the Fendahl
The Sun Makers
Underworld
The Invasion of Time
Destiny of the Daleks
The Creature From the Pit
Nightmare of Eden
The Horns of Nimon
Shada (ufuldstændigt produceret historie)
Meglos
Full Circle
State of Decay
Warriors’ Gate
The Keeper of Traken
Logopolis
Peter Davison - 5.Doktor - 1981-1984
Castrovalva
Four to Doomsday
Kinda
Black Orchid
Time-Flight
Arc of Infinity
Snakedance
Mawdryn Undead
Terminus
Enlightenment
The King’s Demons
Warriors of the Deep
The Awakening
Frontios
Planet of Fire
Colin Baker - 6.Doktor - 1984-1986
The Twin Dilemma
Attack of the Cybermen
The Mark of the Rani
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Timelash
Trial of a Time Lord
Sylvester McCoy - 7.Doktor - 1987-1989
Time & the Rani
Paradise Towers
Delta and the Bannermen
Dragonfire
The Happiness Patrol
Silver Nemesis
The Greatest Show in the Galaxy
Battlefield
Survival
Officielle spin-offs
K9 and Company

Obskuriøst X
Lørdag, d. 28. januar 2006 af Henrik Larsen

Billedet ovenfor forestiller en glatbarberet udgave af redaktøren og er
ca. et år gammelt. Det er også ca. et år siden nu, at Obskuriøst nr.9
udkom. Til de som har undret, ærgret eller for den sags skyld
skadefrydet sig over, at efterfølgeren, nr.10 ikke rigtig så ud til at
blive til noget, kan jeg nu meddele, at JO! Det kommer. Jeg gravede i
går materialet frem - det har figurlig talt samlet støv siden august
2005 - og genoptog arbejdet på at få et sammenhængende blad ud af
bunken. Har fået tilbagemeldinger fra et par skribenter om, at der
skal rettes lidt i deres respektive artikler, så hvornår bladet ligger klar
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til tryk er svært at vurdere, men håbet er, at det vil kunne ske
indenfor de næste 3-4 uger. Det præcise indhold og sidetal er p.t.
uafklaret, men følgende kommer i hvert tilfælde med:
- En artikel om tv-serien Columbo
- En anmeldelse af The Hunting Party
- En artikel om forfatteren Tage Eskestad
- Et meget personligt portræt af Freddie Mercury
- En lang anmeldelse af Doctor Who DVD sættet Lost in Time
- En anmeldelse af koncertfilmen Stop Making Sense!
- En guide til de københavnske bog- og bladantikvariater
- m.v. …
Det bliver - efter min mavefornemmelse her og nu - nok det sidste
regulære nummer af bladet. Selve navnet Obskuriøst vil dog
stensikkert blive videreført som banner for diverse udgivelser fra min
side i tiden som følger efter, eksempelvis den bebudede tekstsamling
Tiden tur-retur.

Min gl. heavy samling
Lørdag, d. 28. januar 2006 af Henrik Larsen
Rekonstruktion af min heavy og hardrock samling på vinyl og
kassettebånd, perioden 1984-87. Album titler og single numre
markeret med kursiv er de som jeg endnu ikke har generhvervet til
samlingen på cd. Blandede bånd er ikke medtaget. Det skal
indskydes, at jeg også dengang fra tid til anden skilte mig af med
visse ting, så listen tegner ikke noget statisk billede af samlingen.
Hullerne i samlingen er omtrent udfyldt, nu ca. 2 år efter, at jeg for
alvor kastede mig over genren igen. Der er ganske vist et problem
med Atomkrafts Future Warriors som slet ikke kan fås som
selvstændig cd - det var nu i øvrigt et ret dårligt album, så jeg
overlever nok. Singlerne (eller rettere: deres indhold) bliver desværre
umulige at erstatte helt, da der også her er en del materiale som ikke
fås på cd - og måske aldrig vil kunne!
*** Hele albums og mini-LP’er ***
AC/DC: Let There Be Rock
AC/DC: Powerage
AC/DC: For Those About To Rock
Anthrax: Fistful of Metal
Anthrax: Armed and Dangerous
Anthrax: Spreading the Disease
Anthrax: Among The Living
Atomkraft: Future Warriors
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Black Sabbath: Black Sabbath
Black Sabbath: Paranoid
Black Sabbath: Greatest Hits
Black Sabbath: Live Evil
Black Sabbath: Born Again
Celtic Frost: Morbid Tales
Celtic Frost: Emperor’s Return
Celtic Frost: To Mega Therion
Celtic Frost: Into The Pandemonium
Deep Purple: Made in Japan
Deep Purple: Power House
Deep Purple: Perfect Strangers
Deep Purple: The House Of Blue Light
Dio: The Last in Line
Hellhammer: Apocalypic Raids
Iron Maiden: Iron Maiden
Iron Maiden: The Number of the Beast
Iron Maiden: Piece of Mind
Iron Maiden: Powerslave
Iron Maiden: Live After Death
Judas Priest: Rocka Rolla
Judas Priest: Sad Wings Of Destiny
Judas Priest: Sin After Sin
Judas Priest: Stained Class
Judas Priest: Killing Machine
Judas Priest: Unleased in the East
Judas Priest: British Steel
Judas Priest: Point of Entry
Judas Priest: Screaming for Vengeance
Judas Priest: Defenders of the Faith
Judas Priest: Turbo
King Diamond: Fatal Portrait
King Diamond: Abigail
Kiss: Kiss
Kiss: Hotter Than Hell
Kiss: Music from ‘The Elder’
Kiss: Killers
Kreator: Endless Pain
Led Zeppelin: Led Zeppelin
Metallica: Master Of Puppets
Metallica: Garage Days Re-Revisited
Nazareth: Sound Elixir
Nuclear Assault: Game Over
Ozzy Osbourne: Blizzard of Ozz)
Ozzy Osbourne: Diary of a Madman
Ozzy Osbourne: Speak of the Devil
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Ozzy Osbourne: Bark at the Moon
Ozzy Osbourne: The Ultimate Sin
Rainbow: Ritchie Blackmore’s Rainbow
Rainbow: Rising
Rainbow: Long Live Rock’n’ Roll
Rainbow: Down To Earth
Rainbow: Difficult to Cure
Rainbow: Straight Between The Eyes
Rainbow: Finyl Vinyl
Savatage: Power of the Night
Tankard: Zombie Attack
Thin Lizzy: Johnny The Fox
Thin Lizzy: Life/Live
Van Halen: 1984
Venom: Welcome to Hell
Venom: Black Metal
Venom: At War With Satan
Venom: Possessed
Veto: Veto
Yngwie Malmsteen: Yngwie Malmsteen’s Rising Force
ZZ Top: Afterburner
*** EP’er, 12” og 7” singler ***
Anthrax: I am the Law (kassettebånd kopi) b/w I’m the Man/Budd E.
Luvbomb & Satan’s Lounge Band
Anthrax: I’m the Man (kassettebånd kopi) b/w Sabbath Bloody
Sabbath, Taint
Black Sabbath: Sabbath, Bloody Sabbath (7” single) b/w Changes
Celtic Frost: Tragic Serenades (12” picture disc)
Deep Purple: Woman from Tokyo (single ver.) (7” single) b/w Black
Night (live)
Dio: Rock’n’Roll Children (12” single) b/w We Rock (live)/The Last in
Line (live)
Foreigner: I Want To Know What Love Is (7” single) b/w Street
Thunder
Iron Maiden: Twilight Zone (12” single) b/w Wrathchild
Iron Maiden: Maiden Japan (12” EP)
Iron Maiden: Running Free (12” single) b/w Sanctuary/Murders in the
Rue Morgue (alle live)
Iron Maiden: Wasted Years (7” shaped picture disc) b/w Reach Out
Judas Priest: Turbo Lover (single version) (7” single) b/w Rock You
All Around the World (live)
Judas Priest: Locked In (ext. ver.) (12” single) + Reckless b/w Desert
Plains (live)/Freewheel Burnin’ (live)
Kiss: Heaven’s on Fire (7” single) b/w Lonely is the Hunter
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Kreator: Flag of Hate (kassettebånd kopi) b/w Take Their
Lives/Awakening of the Gods
Motley Crue: Smoking in the Boy’s Room (7” single) b/w Use It Or
Lose It
Saxon: Back on the Streets (12” shaped picture disc) b/w Live Fast
Die Young
Venom: Die Hard b/w Acid Queen/Bursting Out (kassettebånd kopi)
Venom: Warhead (kassettebånd kopi) b/w Lady Lust/Seven Gates of
Hell
Venom: Manitou (kassettebånd kopi) b/w Dead of the Night/Woman
Venom: Nightmare (kassettebånd kopi) b/w Satanachist/F.O.A.D.
W.A.S.P.: School Daze (12” single) b/w Paint it Black
(liste revideret 24. juni 2006)

Religion er en usjov ting
Søndag, d. 29. januar 2006 af Henrik Larsen
Det er svært at bestemme sig til hvad man bør skrive om den famøse
sag med tegningerne i Jyllandsposten (har i øvrigt ikke set dem URL, anyone?) som nu efter at have ulmet i månedsvis truer med at
skade den danske eksport - og så sker der ting & sager, skal jeg lige
love for! - eller om man bare burde lade emnet ligge. Men nej. Så let
slipper I og jeg ikke.
Handler historien om religion? Den ene til lejligheden fremdragne
ekspert mener nej: det er et politisk power game mellem Vesten og
Mellemøsten/Saudi Arabien; mens en anden ekspert mener, at når
Arla et.al. nu boykottes og deres varer fysisk smiddes ud af
forretningerne er det en folkelig manifestation af religiøs forargelse
og harme. Og så fremdeles.
Hvis dette vitterlig handler om religion, så siger det… et eller andet
om religion. Jeg finder det både latterligt og uhyggeligt, uanset hvor
smagsløse Jyllandspostens tegninger måtte være (og det er de sgu
nok). Millioner af troende er blevet krænket, hedder det sig. Og det
giver dem så åbenbart carte blanche til at te sig som…. i hvert
tilfælde ikke som voksne, afbalancerede, rationelle individer. Hvilket
er det grundlæggende problem ved at forholde sig til religion: Det er
så hamrende irrationelt.
Finder det temmelig ironisk, at disse krænkede nu appelerer til
institutioner som FN… prøv lige at se på, hvor klagesangene kommer
fra: Iran, Syrien, Saudi Arabien, Bahrain…. ikke just strålende
mønstereksempler på demokrati og oplysning, vel? Eller ret meget
andet, for den sags skyld.
Om Hans Skov Christensen og DIs lidet glorværdige rolle i sagen…
nå, ja, Hans Skov Christensen eksporterede gerne til Satan selv, hvis
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ellers de logistiske problemer kunne overvindes, så ham kan jeg ikke
have ondt af!

Obskuriøst nr.0
Søndag, d. 29. januar 2006 af Henrik Larsen
Jeg har brugt weekenden på at rydde op på computerens harddisk og
i mine skrivebordsskuffer, bl.a. for at samle materialet til næste nr. af
Obskuriøst. En af de ting jeg faldt over var en pdf fil, lavet for flere år
siden, af mit allerførste blad, Obskuriøst nr.0.
Nr.0 bestod af seks enkeltbeskrevne farve A4 sider som jeg sendte
ud i hæftet s/h kopi til særligt udvalgte i efteråret 2001. Filen er et
scan fra mit originaleksemplar (det eneste farveeksemplar som
findes); det er en temmelig stor fil (ca. 10MB) og nogle af siderne
er scannet skævt, men jeg gider ikke gøre det om lige nu, og ved
desuden ikke præcis hvor i lejligheden originalen befinder sig.
Anyway, hvis du er interesseret, kan du downloade Obs. nr.0 her.

Så meget for internetaviser…
Tirsdag, d. 31. januar 2006 af Henrik Larsen

Netavisernes sider er ekstremt ustabile i dag, så det kniber med at
følge med i nyhedderne. Læste dog for lidt siden (ca. kl.15), at der i
Gaza var blevet afbrændt billeder af Anders Fogh Rasmussen og råbt
diverse slagord mod Danmark. Man skulle jo ellers mene, at folk
dernede ligesom havde andre, mere presserende problemer at
fokusere på. Som f.eks. det nyligt overståede valg. De sidste dages
begivenheder bestyrker min fornemmelse (som - bevares - meget vel
kan være forkert, men det er så mit problem) af, at dette i mindre
grad handler om religiøse følelser end en magtdemonstration eller
afpresning. Eller rettere: religion er magt. Og ve den som udfordrer
denne magt.
Jeg kan desværre ikke linke til Politikens leder lige nu, men det slog
mig ved læsningen tidligere i dag, hvordan den elegant krøb udenom
spørgsmålet om det rimelige i reaktionerne på JPs famøse tegninger.
Som ateist og tilhænger af almindelig sund fornuft og
jordbundethed finder jeg hele historien dybt fortvivlende, ligesom jeg
med afsky og skræk følger den stadig mere ulækre sammensmeltning
af religion og politik i USA. Der er åbenbart ingen vej ud af
religionens helvede.
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Kaosteori i praksis
Tirsdag, d. 31. januar 2006 af Henrik Larsen

Nervecentret i min bolig: Mit arbejds/soveværelse på en god dag. Nu
også med kaffemaskine (pga. maling af køkkenet). Det er her jeg
sidder (mest) om aftenen og producerer fanzines, tekstmanuskripter,
monolog cd’er, blog indlæg m.v., når jeg da ikke blot uproduktivt
surfer deruda’…
Det kan, alt efter den aktuelle sindsstemning, virke klaustrofobisk
eller hyggeligt rodet og intimt. Og det med nervecentret skal tages
ret bogstavelig: PC’en er på nettet stort set i døgndrift (ADSL),
telefonen står lige ved siden af og der gemmer sig også en
mobiltelefon… et eller andet sted. Samlingen af godt og vel 400
originale musik cd’er og guderne må vide hvor mange underlødige
pocketromaner er proppet ind i en gammel reol fra kollegietiden.
Stabler med videobånd tårner sig op i et hjørne af rummet, hvis jeg
skulle få brug for at scanne et omslag. Og efter at jeg har købt
micronanlægget lyder der næsten altid musik i lokalet, også sent om
natten, bare skruet ned på vågeblus af hensyn til naboerne, forstås.
Hvis jeg da ikke smækker sennheiserne på - så har verdenen udenfor
og jeg fred for hinanden så længe.
Hmm, havde lagt nogle flere billeder fra værelset ud her på siden,
men de fungerede sgu ikke…
Ja, det er altså her jeg sover, læser, skriver, af og til spiser, mere
eller mindre lever… dog har jeg ikke tv, det står inde i stuen sammen
med det ‘rigtige’ lydanlæg.
Sikken et liv, vil nogen utvivlsomt sige. Ja… og?
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Obskuriøst X, fortsat
Tirsdag, d. 31. januar 2006 af Henrik Larsen

Det går fremad. Her i nat fik jeg skrevet rapporten for træffet i Søften
sidste efterår til bladets bagside. Vil blive ledsaget af fotos som f.eks.
det ovenfor (Lars von Hegnet, quizmeister og fanzine alderspræsident
på mere end een måde).
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I begyndelsen var BBC
Torsdag, d. 2. februar 2006 af Henrik Larsen
I begyndelsen var BBC. Og BBC sagde: Lad Os lave en tv-serie for
hele familien om en excentrisk mand med et ligeså excentrisk
barnebarn og to komplet normale og fornuftige skolelærere. Lad Os
kalde manden for The Doctor, gøre ham overmåde viis og mystisk,
udstyre ham med en tidsmaskine som Vi kalder The TARDIS og sende
hele selskabet en tur ud i det ydre Rum. Lad der blive Doctor Who.
Og der blev Doctor Who og seerne jublede og BBC så, at det var
godt. Og BBC sagde: Lad Os nu fortsætte med at producere Doctor
Who. Og for ikke at binde Os til een skuespillers fortolkning, så lader
Vi fra tid til anden The Doctor dø og genopstå i en ny skikkelse og det
kaldes regeneration. Og BBC producerede serien helt indtil 1989,
hvor seernes kærlighed svigtede. Da blev BBC optændt af retfærdig
vrede og lod ild og svovl regne ned over seriens producer,
skuespillere og hele fandom og det var slutningen på Doctor Who.
Indtil BBC fortrød og genstartede serien igen i 2005, men det er en
anden historie.
The Beginning, et bokssæt på tre DVD’er som ankom med posten til
min bolig for lidt siden, fortæller historien om hvordan det begyndte.
Med de tre første historier: An Unearthly Child, The Daleks og Edge
of Destruction. Samt et væld af ekstramateriale i form af arkivklip,
dokumentarprogrammer, fanproduceret satire og meget andet godt.
Endda den oprindelige, utransmitterede pilotudgave af serien (hvad
der svarer til første episode af An Unearthly Child).
Det er en udgivelse vi fans har set frem til længe.

“Det er en kritisk situation.”
Søndag, d. 5. februar 2006 af Henrik Larsen

Per Stig Møller i Radioavisen i dag, iflg. Politiken. No shit, Sherlock.
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Frost og flammer
Mandag, d. 6. februar 2006 af Henrik Larsen
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Vågnede til et snefygende helvede udenfor mit vindue og glædede
mig over, at det først er om to uger, at jeg begynder på det ny
vikariat. Der skulle være en fair chance for, at Fader Frost til den tid
er blevet træt af husere i Danmark og draget hjem til de sibiriske
stepper eller hvor han nu holder til udenfor sæsonen. På den anden
side, jeg har oplevet snevejr i maj måned.
Skønt kulden for alvor trængte sig ind på livet af mig i weekenden,
så jeg trods gloende (og strategisk fejlplaceret som tidligere nævnt)
radiator måtte skutte mig under tæpper i sofaen, mens jeg
konsumerede indholdet af min lækre Doctor Who boks, så var
verdenssituationen unægtelig temmelig hot. Den danske ambassade i
Damaskus smadret og brændt ned til grunden; en lignende skæbne
overgået konsulatet i Beirut; diverse voldshandlinger eller
opfordringer til samme andre steder i verden. (Til sammenligning var
de tumultagtige scener i København og Hillerød nærmest
bagatelagtige. Heldigvis.) Alt sammen angivelig på grund af nogle
sølle tegninger.
Nogen synes tilsyneladende at anstrenge sig kraftigt for at leve op
til steretyperne i de mere uvenlige af tegningerne…
I den hjemlige debat kniber det stadig med proportionerne. At
nazisterne lugter blod, Dansk Folkeparti lugter stemmer og Louise
Frevert… efterhånden bare lugter, var totalt forudsigeligt og trivielt,
men alligevel vælger man at bruge en masse krudt på at udstille
disse forhold. Nå, siger jeg bare til jer på venstrefløjen og omegn. Og
det er jo helt fint og (modsat i hovedparten af de lande som
protesterne kommer fra) legitimt at ytre offentligt, at Anders Fogh
Rasmussen har rigtig godt at blive dukket i verdenspressen og være
trængt op i en krog, den nar, haha. Og at de reaktionære sataner på
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Jyllandsposten er skyld i hele balladen og så kan de lære det. Og jeg
er ikke i tvivl om at der bliver nikket bifaldende til eksempelvis
Politikens lederartikler som p.t. boltrer sig uhæmmet i farisærisme og
bortforklaringsteknik. Og imens I flueknepper i avisspalterne brænder
verden uanfægtet videre. Business as usual.
Som vistnok berørt før - men jeg gider ikke gå tilbage og checke er der noget grotesk sort crazy-komisk i, at de lande som tordner
kraftigst mod Danmark (på FN plan, no less) i stadig mere absurde
krav om respekt er en hoben diktatur og slyngelstater af første
klasse. Iran f.eks., hvis præsident for nylig sprang ud som indædt
holocaustbenægter (der florerer i øvrigt allerede vidtspredte
konspirationsteorier om USA og især Israels rolle i sagen om
tegningerne; ja, selvfølgelig er det jødernes skyld, som sædvanlig);
Syrien, Saudi Arabien, Ægypten… Og dem skal vi tage alvorligt, i
hvert tilfælde hvis diplomatiets spilleregler skal overholdes. Hvilket
det så i øvrigt kniber med i disse dage…
Alt det her er til at blive ufattelig negativ over, så nu prøver jeg at
holde lidt igen og beskæftige mig med andre, mere fredsommelige,
harmløse sager. F.eks. er jeg begyndt at genlæse mine Edge
pocketbøger (har nogle dubletter jeg skal af med… mere herom
senere) og så er der jo bladet som skal skrives færdigt og sættes op
indenfor de næste par uger.
Det fyger stadig udenfor og jeg spekulerer på om det er nødvenligt
at gå ud eller om køleskab og spisekammer kan holde mig i live et
par dage endnu. Og kommer så i tanke om den enlige rulle
toiletpapir. Pokkers.
Skide skal vi jo allesammen.

Pas på de frosne egern i
trafikken
Mandag, d. 6. februar 2006 af Henrik Larsen
Sehr mystisch overskrift i Politiken i dag.

Obs X: Indhold
Tirsdag, d. 7. februar 2006 af Henrik Larsen
Obskuriøst X (10), vinter/forår 2006
INDHOLD
Columbo
Jagten på Candice Bergen
I den moderne verden
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Dear Freddie Mercury
Tid til Doctor Who
Advarsel: Anmeldelser!
Rapport om en forfatter
Den psykotroniske bogreol
Søfterapport 2005
Forventes på gaden til marts 2006. Pris kroner 30, inkl. forsendelse i
DK. Jeg trykker kun 50 eks. denne gang; heraf er ca. 10
frieksemplarer og 15-20 ryger i div. butikker, så det gælder om at
holde sig til…

Jeg har købt en pakke smøger
Tirsdag, d. 7. februar 2006 af Henrik Larsen
Sidder her klokken to nat/morgen med en kop skoldhed kaffe stående
på det gamle, fedtede, skrammede skrivebord som jeg fik foræret godt brugt - for en 11-12 år siden og har fulgt mig gennem diverse
flytninger. Det er grimt, fuldt af slidskader, men det ‘virker’, hvilket
jo er hovedsagen. Fire ben, en plade, tre skuffer i begge sider
(proppet med junk). I min flabede flab hænger en tændt cigaret.
Jeps, jeg købte en pakke Rød Corner i den lokale Fakta i går.
Slutspillet til fanzinearbejdet er gået i gang. Nu er det alvor.
På den ene side af cigaretpakken læser jeg at “rygning kan dræbe”.
Som om jeg ikke allerede vidste det. På den anden side oplyses det,
at “røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrinte”
og det lyder jo som en seriøs cocktail. Der står så meget på
cigaretpakker. Advarsler till gravide kvinder, potensen i fare osv. Gad
vide, hvor mange tekster, der findes, om nogen har været nørdet nok
til at føre regnskab over dem.
Nå, her sidder jeg altså, som en anden skoleelev, hvor danskstilen
skulle have været skrevet færdig for længst, men fjolset satser på at
kradse noget nogenlunde sammenhængende ned nu i nat. Helt så
slemt står det ikke til; jeg har valgt at give mig selv til den
20.februar, men det kniber gevaldigt med at formulere sætningerne
og det går langsomt, så der er lidt nerver på. Ok, mere end lidt.
Jeg strøg i går en håndfuld ufærdige anmeldelser som bare ikke
fungerede: Omtaler af tyske peplum DVD’er, film som Blood on
Satan’s Claw, The Vengeance of She og Operation Ganymed (obskur
tysk scifi tv-film). Ud røg de, hele flokken. Til fordel, det er i det
mindste planen p.t., for en fritsvævende, fabulerende, frådende,
frenetisk, fucking fucked up tekst om noget som popsmart og
mainstream som The Lord of the Rings. Men kørt gennem det
obskuriøse filter, forstås. Frodo lever!
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Starten på en ny kullinarisk
dille?
Onsdag, d. 8. februar 2006 af Henrik Larsen

Læst på http://www.politiken.dk/ i dag: “Dykker spiste rå søpindsvin
for at overleve”. Mums.

Snuff & bluff
Torsdag, d. 9. februar 2006 af Henrik Larsen
Jeg kom vist lidt på glatis i nat, da jeg forsøgte at bevare en
læserhenvendelse om hvad “snuff” er:
Snuff er ikke lige min boldgade… men hvis jeg har forstået det rigtigt
er det en slags dødspornografi med mennesker (kvinder?) som
bliver mishandlet og myrdet for åbent kamera - for real. (Et fiktivt,
men ganske overbevisende eksempel ses i slutningen af “Emanuelle
in America” som vist stadig kan købes på VHS i TP til 10 kroner.) Det
er et lidt åbent spørgsmål om der findes snuff. Egentlige snuff
film findes ikke, tror jeg. Men der er efterhånden blevet lavet mange
gustne compilations af ægte grusomheder, både til film og direkte til
video/nettet. Henrettelser, reportager fra krigszoner, voldsomme
dødsulykker, den slags. De modbydelige videooptagelser (har ikke
set dem, vil fandme ikke!) af mellemøstlige terrorister som skærer
hovedet af deres gidsler er jo også en slags snuff - skulle ikke undre
mig om afsporede individer har samlet disse optagelser…
Har du en bedre definition, så tøv ikke med at videregive den! (Bo,
Lars, I’m looking at you.)

Belgisk by forbyder Saddam i
gele
Torsdag, d. 9. februar 2006 af Henrik Larsen
Overskriften i Politiken forledte mig til at tro, at det omhandlede en
bizar slags slik eller desert, men det er altså en kunstinstallation…
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Onkel Dannys plads
Fredag, d. 10. februar 2006 af Henrik Larsen
Onkel Danny har fået sin plads i København, Halmtorvet 13A-E,
Vesterbro, for at være helt præcis og tak for det. En nødvendig
kompensation for den pinlige udeladelse fra Brian Mikkelsens
kulturkanon, skulle jeg mene.

Zoologisk Museum i krise
Fredag, d. 10. februar 2006 af Henrik Larsen

Dybt beskæmmende læsning. Ufatteligt, hvordan de
naturvidenskabelige institutioner herhjemme sjofles. Det lyder måske
som en joke, at landet akut mangler paddeforskere, men jeg finder
det meget, meget pinligt, at der tilsyneladende ingen politisk
interesse er for naturvidenskabelig forskning. Samtidig med, at man
gladeligt poster x antal millioner kroner i et ligegyldigt kulturkanon
medieshow.

Kunsten at stjæle et hul
Tirsdag, d. 14. februar 2006 af Henrik Larsen
Det lyder absurd, men skulle være ganske vist… i hvert tilfælde i
Malaysia.

Website nede

Tirsdag, d. 14. februar 2006 af Henrik Larsen
Mit gl. website, http://www.cultmovies.dk/ har været nede hele
dagen. Filerne ligger stadig på serveren, kan jeg se via ftp, men på
nettet er de helt døde. Servicestatus hos min webhoteludbyder
melder ikke om fejl, så hvad der foregår er ikke til at sige p.t. Jeg har
indtil videre overført nogle af de linkede billeder i bloggen til mit nye
website, http://www.obskuriosa.dk/ (i håb om at det holder sig
flydende).

Obskuriøst arkiverne, fortsat
Onsdag, d. 15. februar 2006 af Henrik Larsen
Det er måske en skrækkelig nørdet idé, men da jeg gjorde
(nødtørftig) orden i samlingen af Obskuriøst backup cd-rommer og
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mapper med mystisk indhold på harddisken, fandt jeg en del originalt
billedmateriale i pdf og tiff format. Forkastede for/bagsider, flere
versioner af udkast, scans og fotos som aldrig kom med i bladet,
højkvalitets udgaver af illustrationer i bladet. Materialet stammer
primært fra arbejdet på Obs nr.5/6 og fremefter. Undtagelsen er
forsiden til nr. 1 som er bevaret som tiff; derudover har jeg praktisk
talt ingen originale grafikfiler fra nr. 1-4. Jeg har en del farveprints
som kunne scannes ind, men min scanner er ikke særlig god og
desuden blev en del af udkastene trykt i “Et år med
Obskuriøst” eller er lagt på hjemmesiden.
Tanken er at samle et skønsomt udvalg af materialet på cd-rom og
vedlægge Obskuriøst X. Henvendt til de hårde samlere blandt
læserne, forstås.
Det vil dog ikke være tale om bladene i deres helhed, kun omslag,
illustrationer og skitser. Ingen mulighed for director’s cut, sorry. Til
gengæld vil nogle af filerne som sagt være i høj opløsning - lige til at
printe ud og hænge op på væggen.
Der er enkelte tekstindslag: en alternativ billedtekst til Roskilde
Festival billedkollagen fra nr.9, den oprindelige, uforkortede version
af Søfterapporten i det kommende nr.X og en pdf udgave af
“Obskuriøst nytårskur”, et farvetillæg til nr.9, med artiklen “Nordens
Atlantis” og første halvdel af et essay om redaktørens kamp for at få
bladet færdigt.

Brev fra AF - telefon til AF
Fredag, d. 17. februar 2006 af Henrik Larsen
Jeg stod op ved 10-tiden i dag, gik i bad, bryggede en kop kaffe og
ringede så til AF og afmeldte min ledighed. Det var en skøn
fornemmelse. Ikke mindst fordi der ved et tilfældighedernes spil lå et
brev i entreen fra dem om at jeg pr. 3. marts skulle indgå i
kontaktforløb med et privat konsultenfirma. Hvis I ikke ved det: Vor
elskede regering har ladet jobvejledningen for langtidsledige
privatisere - og det er en ren guldgrube for vennerne i erhvervslivet.
En konsulent fra et af disse selskaber - AF vedsendte en liste over
andre jeg evt. kunne vælge i stedet; navnene gav mig associationer
til annoncehaj og multi level marketing selskaber - får mere end
10.000 kr. i timen for at fortælle mig essentielt det samme som jeg
får oplyst i AF og i A-kassen. Og det er nice and legal, modsat
annoncehajen. Men det pågældende firma må altså undvære Larsen…
i hvert tilfælde de næste to måneder.
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Menneskerettighederne - what
a laugh
Mandag, d. 20. februar 2006 af Henrik Larsen

Iflg. Politiken d.d. forsøger Irans udenrigsminister, Manouchehr
Mottaki, at overbevise EU om, at Muhammedtegningerne er et brud
på menneskerettighederne. Det er så grotesk, at man næsten må le.
Iran? Menneskerettigheder? Åh ja, og Mottaki anfægter iflg.
selvsamme artikel Holocaust. Og slipper ustraffet fra det. Modsat
David Irving.

I arbejde igen
Mandag, d. 20. februar 2006 af Henrik Larsen
Jeg vil nok ikke være så ‘nærværende’ de næste par uger. Der er
drøn på med det nye vikariat og jeg får næppe lejlighed til at sidde
og surfe, emaile privat endsige blogge i arbejdstiden. Og i går, da jeg
kom hjem, var jeg fandme træt.
Af samme grund går arbejdet med bladet lidt ned i tempo. Jeg er
nået et pænt stykke - har layoutet 2-3 artikler, men det varer nok 810 dage endnu.

Salgsgas

Tirsdag, d. 21. februar 2006 af Henrik Larsen
Jeg ved ikke hvor mange af bloggens læsere som er københavnere og
er berørt af eller har hørt om den store gaskonvertering af 2007.
Underligt nok er jeg slet ikke stødt på omtale af historien i aviserne
(men jeg kan have overset det). Anyway. Københavns Energi skifter
til en ny type bygas, Bygas2 til næste sommer. Det fik jeg og
tusindvis af andre københavnere brev om for et par år siden. Og der
kom inspektorer ud og fotograferede vores komfurer og tog notater
og nogle måneder senere fik nogle af os brev om, at komfuret
desværre var af en ældre model som ikke passede til Bygas2. Surt
show, makker. Og ja, jeg var altså en af de uheldige. Vi skal udskifte
komfuret inden juni 2007, ellers bliver der bogstavelig talt lukket for
gassen.
Det har jeg - og sikkert mange andre - ikke fået bragt i orden
endnu. Dovenskab, forglemmelse, mange penge som skal op af
lommen - you name it.
Allerede i de orienterende breve dengang stod der noget om at man
kunne søge tilskud og at dette ville være skattefrit. Og her i går
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modtog jeg et nyt brev fra Københavns Energi, denne gang med en
fint trykt værdikupon på totusinde kroner og en forhandlerliste over
de steder hvor jeg kunne indløse beviset og få en pakkeløsning med
montering, bortfjernelse af det gamle komfur osv. Samt en
opfordring til at få det gjort snart, for det ville blive lang ventetid, jo
tættere vi kom 2007.
Og når jeg så sidder her onsdag morgen med morgenkaffen og skal
i bad om et øjeblik for at nå toget og lader øjet løbe ned af
forhandlerlisten - Elgiganten, Punkt 1, Snehvide osv., ja, så tænker
jeg uvilkårligt på, at det må dog være dejligt for disse
hvidevarekæder, at de her får solgt en helvedes masse komfurer over
en kort periode. Får ryddet ud i lagerhallerne og fyldt ordrebøgerne.
Jeg tænker også på, at jeg kun har Københavns Energis ord for, at
mit komfur ikke klarede cuttet. (I brevet som afsagde dommen står
der bare: Apparat: Komfurapparatur. Fabrikat: VOSS. Type:
Bygastype - Komfur. De tekniske detaljer må man tænke sig til.)
Måske er jeg af en overmåde mistroisk natur - det er jeg utvivlsomt.
Men jeg synes historien lugter en lillebitte smule. Og ikke bare af gas.

I øvrigt forbander jeg
Onsdag, d. 22. februar 2006 af Henrik Larsen
De hjemlige aviser er i disse dage fulde af historier om hvad der blev
sagt og skrevet mellem Anders Fogh Rasmussen og ambassadører for
diverse mellemøstlige lande. For mig at se handler det primært om
at oppositionen og dagblade som Politiken og Information jagter
indenrigspolitiske og moralske points. Andre vil utvivlsomt være af
anden mening. Nå, det ender vel med, at Fogh kapitulerer og
undskylder på den danske nations vegne - om ikke andet, så for
fetaens skyld. Måske bør han ved samme lejlighed følge vennerne i
Dansk Industris eksempel og forbande staten Israels eksistens.
Business er business.

Den første uge

Torsdag, d. 23. februar 2006 af Henrik Larsen
Jeg sidder her på arbejde fredag morgen og blogger lidt på min PC en lækker DELL bærbar, mens jeg venter på, at vi skal have fælles
morgenmad. Kan ikke rigtig vænne mig til tastaturet på den bærbare,
så jeg kludrer slemt i anslagene. Anyway. Det går godt med jobbet
og det er jo det vigtigste.
Undskyld til jer som har mailet mig den sidste uges tid og ikke fik
svar - Frank, Finn m.fl. Der er drøn på hele dagen og om aftenen er
jeg drøn… træt. På en god måde.
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Nå, det har jeg vist allerede skrevet. Jaja.
For at forkæle mig selv - en lille smule - bestilte jeg i går to Zatoichi
fillm fra AxelMusic, Zatoichi’s Vengeance og Zatoichi and the
Fugitives som jeg ikke har set før. Så er jeg vist ca. halvvejs i min
Zatoichi samling, hvis vi ikke medregner tv-serien…

Er jeg blevet gammel eller
hvad?
Søndag, d. 26. februar 2006 af Henrik Larsen

Jeg sidder og fedter med en anmeldelse af den ny Doctor Who serie
til bladet og kan ikke rigtig blive klog på om serien vitterlig er lidt
svag eller det er jeg som er blevet knastør & konservativ. Er det en
svaghed, at serien er (eller jeg opfatter det sådan) popglat, rap og
forjaget? Er det ubegrundet, når jeg irriteres over åbenlyse sexuelle
undertoner? Er det… osv osv osv.

Sydhavn i flammer
Mandag, d. 27. februar 2006 af Henrik Larsen

Ca. kl. 7.15 tirsdag morgen og det så endnu flottere ud i
virkeligheden. Jeg skulle egentlig have været tidligt ud af døren, men
nogen gange skal man altså give sig tid. For mit vedkommende til at
hive digitalkameraet frem, skyde 8-9 billeder og vælge det bedste på
computeren bagefter. Bevares: Det er jo bare en skide solopgang.
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Solopgange og ditto nedgange må vel være det mest brugte motiv i
billedkunstens historie. Næst efter “nøgen kvinde med kæmpe
patter”, naturligvis. Men ligesom kvinden er det smukt hver gang. Så
det er i orden. I think.
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Firserflashback
Onsdag, d. 1. marts 2006 af Henrik Larsen
Modtog endnu en demoudgave af et nummer, “Dark Eyes”, pr. mail
fra min gamle musikkerven Peter i går. Jeg skrev nogle tekster til et
lokalt heavymetal band, Gefion, i midtfirserne og de satte musik til en
20-30 stykker. Det er de bedste af disse som vi nu er gået tilbage til;
jeg med omskrivninger og opstramninger af teksten; Peter med
forbedrede arrangementer samt diverse tilføjelser til musikken. “Dark
Eyes” blev skrevet i vinteren 1986/87, hvilket jo ligesom er nogle år
siden…
Jeg synes, at projektet tegner rigtig godt. Gefion nåede aldrig at
udgive noget officielt demobånd, så en cd udgivelse nu ville være
både historisk og poetisk retfærdighed.

That is not dead which can
eternal lie
Søndag, d. 5. marts 2006 af Henrik Larsen
Smartlog er oppe igen - det var rart.

Fremmed mand ved min dør
Søndag, d. 5. marts 2006 af Henrik Larsen

Jeg sad midt i et mægtig spil Heroes of Might & Magic IV, da jeg
gennem hovedtelefonerne opfangede, at det ringede på. Klokken var
halv to om eftermiddagen. Det var søndag; jeg havde kun trusser og
t-shirt på og var uvasket og svedig. Så for pokker da. Jeg listede hen
til hovedøren - så vidt det nu var muligt for knirkende gulvbrædder og kiggede ud gennem dørspionen. Der stod en mand derude på
trappen. Han så pæn ud, havde jakke på med et navneskilt og
vistnok en mappe eller taske i hånden. Hvad nu? Jeg havde ingen
anelse om, hvem det kunne være. Jeg ventede intet besøg og på en
søndag var det vel næppe håndværkere. Måske en indsamler? En
hverver til en religiøs organisation? Måske en som var gået forkert?
Jeg besluttede ikke at åbne og gik tilbage til computeren. Nu har jeg
så været i bad, kommet i noget tøj og føler mig lidt mere ovenpå,
generelt. Lidt mere vågen eller ‘oppe’. Der ligger ikke nogen
løbeseddel eller anden besked fra den fremmede mand i entreen. Så
man kan tænke sit. Hvis han havde reelle hensigter håber jeg ikke, at
han blev alt for skuffet, men så slap jeg da for at stå komplet
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usoigneret og uchecket og skulle svare eller på anden måde forholde
mig til et eller andet. Hvis ikke… nå ja, så finder han nok et andet
offer. Det gør de vist altid.

Den store bogflytning
Søndag, d. 5. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg får besøg af elektrikkeren i morgen som bl.a. skal trække nogle
jordkabler i lejligheden til hhv. forstærker og computer. (Det er som
sædvanlig med mig noget, der har været udskudt alt for længe.) For
at han kan komme til, har jeg måtte tømme en bogreol i stuen og en
video ditto i sove/arbejdsværelset. Endnu en gang undres jeg over,
hvor meget man kan samle, hvor meget det egentlig har kostet alt i
alt, hvilket helvede det ville være at flytte igen osv osv. Du kan se
billeder af bogreolens indhold her, her og her. Lidt af hvert, både
finkulturelt og knap så finkulturelt…

Gefion lever

Mandag, d. 6. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg har netop oprettet en blog for et cd projekt jeg er involveret i.
Gefion var et Jyderup/Kalundborg baseret heavyrockband som jeg
skrev tekster for mellem 1986 og 88. Sidste år fandt jeg sammen
med bandets sanger & guitarist Peter om at genindspille nogle af de
bedste numre; også trommeslageren Jakob forventes at blive
involveret. Det er en længere historie som jeg nok skal skrive mere
om ved lejlighed.

Kaostirsdag
Tirsdag, d. 7. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg var tidlig oppe for at afrydde de sidste ting, for at elektrikkeren
kunne komme til. Nåede ikke at spise morgenmad og var allerede
stresset, da han dukkede op halv otte. Så opdagede jeg, at mit
personalekort ikke lå, hvor det skulle. Spildte et kvarter på at søge,
mens jeg samtidig snakkede med elektrikkeren om hvor stikkene
skulle sidde osv. Opgav til sidst jagten. Han spurgte, om han kunne
få musik til arbejdet og jeg tændte for receiveren, men den var
indstillet på en kedelig snakke-kanal og fjernbetjeningen var total
uintuitiv, af den slags, hvor du skal foretage en slags
programmeringsrutine for at skifte kanal og jeg kunne ikke huske
hvordan. Så jeg smed det hele fra mig og stormede afsted; nåede
lige toget; købte et rundstykke hos den lokale bager, da jeg kom
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frem; tiggede mig til et reserveadgangskort i receptionen; væltede
svedende ind i mødelokalet; fik organiseret en kop kaffe og satte
mig… en ny arbejdsdag var begyndt.

Morgendagens lys
Tirsdag, d. 7. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg sidder i min 2-værelses københavnerlejlighed og blogger her til
morgen, badet i elektrisk lys. Elektrikeren har udført alt aftalt arbejde
og installationerne lader til at virke upåklageligt. Som en bonus
dukkede personalekortet op igen i går aftes.
Men det er stadig vinter, her 8.marts, og jeg kan mærke kulde
krybe ind udefra. Der varsles stærk frost sidst på ugen, helt ned til
minus 15. Det er ikke godt.

Lys over Køkkenland
Tirsdag, d. 7. marts 2006 af Henrik Larsen
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Fotos med hhv. indendørs og default filter…

Min elektroniske virkelighed
Fredag, d. 10. marts 2006 af Henrik Larsen

Når elektrikeren bl.a. installerede nogle ekstra stik var det ikke kun af
hensyn til den æstetiske oplevelse eller praleværdien ved at have
mere end ét stik i hvert værelse. Jeg har vitterlig brug for så mange
stik som mulig, til mit stadig voksende batteri af elektronisk grej. En
fiks lille brugt stereoforstærker er således på vej til
sove/arbejdsværelset. Og jeg skal til at udskifte min hjemme PC.
Mere om dette senere…

Skiftedag
Søndag, d. 12. marts 2006 af Henrik Larsen
Min ca. 4 år gamle PC har skrantet i nogen tid. Mediedrevene
fungerede dårligt eller slet ikke; maskinen sagde ‘underlige lyde’
(trods rensning af blæser på cpu og grafikkort) og den gik ned ca. 56 gange om dagen.
Nu kan det være nok! Jeg købte i går en spritny arbejdsmaskine, en
Packard Bell iMedia 5565, og er i dag i gang med at forberede den til
brug. De sorte dataguder må vide, hvordan det vil spænde af. Men
om et par timer eller tre, når jeg har taget de mest essentielle
backups fra den gl. maskine (som ikke kasseres, men på sigt vil
fungere som standalone til DOS baserede spil og måske lidt CD
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brænding), ja, så tænder jeg for skidtet. Og så… ja, det vil tiden
vise.
See you on the other side.

Hmmmmmm….
Søndag, d. 12. marts 2006 af Henrik Larsen
Her sidder jeg så med min fantastisk Packard Bell mere-eller-mindrestate-of-the-art PC og burde være glad. Men der er visse irriterende
detaljer som stiller sig i vejen for euforiens rosenrøde skyer.
Nok det værste: lydkortet stinker!! Jeg savner virkelig mit ikke
specielt highend, men dog absolut respektable Creative Soundblaster
4.1. Dette, et Realtek ‘97 Audio er ekstremt støjende og dertil
skingert tynd i lyden. Jeg arbejder med hovedtelefoner på, et sæt
Sennheiser HD 212Pro som normalt er meget (faktisk nok en snært
for) bassede. Plugget ind i dette lydkort lyder de som vådt
pap. Kortet er onboard og dermed et potentielt helvede at slippe af
med i Windows miljøet, selvom jeg skullle installere et bedre.
Hvordan nogen kan holde den lyd ud fatter jeg ikke. Men nu tilhører
jeg selvfølgelig heller ikke mp3 generationen…
At en række af mine gamle DOS spil og programmer ikke kører i
Windows Xp var frygtet og ventet… og holdt altså stik. (Suk.)
På positivsiden er jeg imponeret over, hvor nemt jeg kom på nettet.
Ikke noget med at rode med IP-addresse intastninger osv.
Det går også pænt hurtigt med afvikling af programmer,
multitasking og den slags.
At startbilledet er et ugly, pink Packard Bell logo må vel nærmest
rubriceres som smålatterligt. Kan næppe ændres og hvis det kan, så
bryder lortet vel brændende sammen. Oh well.
Flere bemærkninger følger…

Et mindre indgreb

Søndag, d. 12. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg havde håbet på ikke at skulle åbne min ny PC, men må se i
øjnene, at det må gøres. I morgen eller en af de nærmeste dag vil
jeg således indsætte mit gamle Soundblaster kort, med
uforudsigelige resultater. (Jeg frygter lidt, at den dårlige performance
af det interne skyldes et støjfyldt miljø lige så meget som
konstruktionmæssig cheapness.)
Noget som kræver tilvænning er det manglende “Denne computer”
ikon på skrivebordet; nu skal der fiskes og klikkes i start menuen og
det irritererer, ja, vanens magt…
Til gengæld lykkedes det at afkoble det meget påtrængende
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fotoprogram Photo Impact 10. Ganske vist kan jeg stadig ikke få
Explorer til at åbne jpeg filer som default, men det andet program
som gør er langt mindre intrusive…
Og hvis nogen, øh, Klaus? kan fortælle hvordan man permanent
elliminerer den tåbelige “hyperlink” folder i bogmærkeindekset - et
irritationsmoment siden Windows 98, så ville jeg blive… gladere.

Som jeg vil ha’ det
Søndag, d. 12. marts 2006 af Henrik Larsen
Windows XP brugerfladen så skrækkelig ud, da jeg først startede den
ny maskine. Efter at have valgt klassisk udseende, klassisk startmenu
og små ikoner i startmenuen begynder den at virke helt fornuftig og
overskuelig (med andre ord: ligne om ikke helt, så næsten
brugerfladen til det Windows 98 som jeg har arbejdet med de sidste
4-5 år). Nu er der så bare alle de irriterende pædagogiske pop-up
beskeder og visse andre små bævlede rutiner jeg skal have has på.
Og formodentlig gøre et eller andet ved lyden. (Skærmkortet er vist
ok og i øvrigt standalone, heldigvis.)
Jeg skal også kigge lidt på de programmer som var bundlet med
PC’en. Nogle er vist elendige, mens andre kan være ok; f.eks. har jeg
valgt at køre med Norton sikkerhedspakken indtil videre og overvejer
så at betale for et abbonnement, hvis jeg ikke har fundet et bedre
købeprodukt inden de 30 dages prøveab udløber.
Det var i øvrigt hystisk morsomt, hvordan de bundlede programmer
og funktioner kæmpede for at lade sig installere/registrere under
førsteopsætningen. Således blev systemet stædigt ved med at
anbefale Tele2 som fremragende internetopkobler, indtil jeg aflivede
det håb ved at logge på min stofanetforbindelse. Ikke at den
nødvendigvis er bedre, men… er det mig som betemmer, eller hvad?
Jo, der er meget at se til med sådan en lille ny.

Mine styresystemer gennem
tiden
Mandag, d. 13. marts 2006 af Henrik Larsen
Nogle var lovlige, andre kopier. Mit nuværende er 100% på lovens
grund. Har ikke ført dagbog over dem e.l., så det bliver sådan cirka:
1992-93(?): DOS 5.0
1993(?)-1995: DOS 6.22/Windows 3.11
1995-1997: Windows 95A
1997-2001: Windows 95B USB (OSR2.1)
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2001-2006: Windows 98_SE *
2006- : Windows XP Home Edition (med seneste net updates)
*) En varm sommerdag i 2005 valgte jeg for eksperimentets skyld at
opgradere til Windows 2000. Fandt det for besværligt at køre og
afinstallerede samme aften. Så det tæller ikke rigtig.

Eksternt lydkort?
Mandag, d. 13. marts 2006 af Henrik Larsen
Er der nogen som kender til en “Creative Sound Blaster Audigity 2
NX”? Prøvede forgæves at dyblinke til Computercitys produktkatalog.
Evt. andre, lignende produkter har også interesse.

På jagt efter genvej
Tirsdag, d. 14. marts 2006 af Henrik Larsen

Jeg er ved at have afrettet XP ganske tilpas. Den ruller sig måske
ikke ligefrem på maven for mig, men mindre kan vel gøre det. Et par
småirriterende savn fra fordoms Windows versioner er dog tilbage,
f.eks. genvejsknappen nederst til venstre, til skrivebordet. Hvordan
får jeg den frem, såfremt den stadig findes?

Alle mine projekter
Tirsdag, d. 14. marts 2006 af Henrik Larsen
1. Elektrikerarbejde i lejlighed - check
2. Indkøb og opsætning af ny pc - check
3. Nyt(brugt) stereoanlæg til soveværelset - in process
4. Maling af lejlighed - in process
5. Obskuriøst X - in process
6. “Tiden tur-retur” - in process
7. Fast arbejde - øhhh…
8. Ny tandlæge - øhhh…
9. Opmagasinering af videobånd og andet ragelse - øhhh…
10. Oprydning af kælder- og loftsrum - øhhh…
11. Anskaffelse af nyt gaskomfur - øhhh…
12. Anskaffelse af kæreste - øhhh…
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Ikke-rygere skal også dø
Tirsdag, d. 14. marts 2006 af Henrik Larsen
Men det bør man nok afholde sig fra at konfrontere dem med, hvis
man har sit eget liv kært. Religiøse fanatikere er som det for nylig
blev demonstreret i en ganske anden sag ikke til at spøge med.
Antirygerhysteriet kan sammenlignes med et bundløst mosehul;
netop som bunden synes at være nået, bliver man suget længere
ned. Der er vist aldrig nogen som er død af at se på en
cigaræske (som i øvrigt kan bruges til mange andre sjove ting end
opbevaring af cigarer; faktisk er cigaræsken perfekt som dippedut
beholder, pengekasse, til frimærker, samlekort, filmprogrammer osv
osv osv). Men sådan er det altså, når der går religion i en sag. For en
fundamentalistisk tobakshader er cigaræsken selvsagt intet
mindre end Satans lokkemad. Man (dvs. jeg) må tage sig (mig) til
hovedet. Og længes efter en god cigar.

Klokken to, kaffe og lakridsæg
Tirsdag, d. 14. marts 2006 af Henrik Larsen

(Natteravneri, det var da et sjovt tag, ikke? Hmmm, må snart få
ryddet lidt ud i den vildtvoksende samling.) Jeg var så træt efter
arbejde i dag (og skuffet over at den bestilte brugte forstærker ikke
var ankommet), at jeg lige tog en lur efter aftensmaden… og vågnede
ved 23-tiden. Totalt frisk, om end en smule desorienteret. Nu har jeg
tilbragt et par timer med at finjustere computeren og lytte til tre
Judas Priest cd’er modtaget i posten, Hell Bent for Leather,
Screaming for Vengeance og Defenders of the Faith - et firserpust,
det luner i en kold tid (at netop firserne var pissekolde vælger jeg at
ignorere i denne sammenhæng), mens jeg drak kaffe og spiste det
meste af en pose Haribo lakridsæg som på en eller anden forunderlig
måde havde materialiseret sig. Koffein og sukker, det gør godt.
Jeg har tænkt lidt over blogværdige emner, men gad ikke rigtig det
politiske, Ja, jo, Milosevic er død - og hvis en hård hund nogensinde
er kommet i havn, så er det Slobo, for at parafrasere en af mine
yndlingsforfattere. (Der gives bonuspoint for at gætte forfatter og
titel.)Nordmændene (og velsagtens også -kvinderne) må nu se
porno, så længe, at det er pænt og ordentligt og de har skriftlig
tilladelse fra deres forældre. Godt for dem. Og du kan selv være
arrogant og ubehagelig som bare fanden, Marianne. Jeg har ikke
stemt på partiet, siden du tog over - guess why.
Mon ikke det er sengetid igen? Jeg skal op halvsyv. Jeps.
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Livet i stereo
Onsdag, d. 15. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg venter i spænding på om min brugte forstærker skulle være
ankommet med pakkeposten i dag. I givet fald vil jeg skrive lidt om
udstyret med ledsagende fotos, i aften. (Har selvfølgelig tænkt på, at
også indbrudstyve læser blogs, men hovedparten af mit hifi og PC
udstyr er billigt og/eller brugt, så mon dog.) Projektet går ud på at
opbygge et stereoanlæg til sove/arbejdsværelset. Jeg havde jo ellers
som tidligere blogget købt en ‘micro-makker’ tidligere på året, men
blev hurtig skuffet, ikke så meget over lyden i sig selv som over cd
afspillerens tekniske svagheder (hop i mp3 filer, pauser mellem
skæringer m.v.). Så nu er microanlægget givet bort, til fordel for et
rigtig ‘drengeværelse’ anlæg; i første omgang bare to højtalere, en cd
afspiller og en stereoforstærker. Tekniske nørdedetaljer følger som
sagt…

En chili om dagen

Onsdag, d. 15. marts 2006 af Henrik Larsen
Der er håb, drenge. Så længe, at vi ikke overdoserer.

Et rigtig stereoanlæg
Torsdag, d. 16. marts 2006 af Henrik Larsen
Om mit hifiudstyr til sove/arbejdsværelset… først lidt detaljelir, så lidt
filosoferen… og der er billeder til…
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(Jovist er det noget værre pubertetspral at fremvise sit udstyr for
alverden, but I’m afraid I can’t help it. )
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Mit hifianlæg i sove/arbejdsværelset består p.t. af:
- Billigt, men glimrende højtalerkabel fra Brinck Elektronik (16 kr. m.)
- Et Profigold signalkabel som jeg havde tilovers fra en anden
opsætning (nypris ca. 200 kr., også købt i Brinck)
- Et sæt B&W 601S3 reolhøjtalere, købt i sidste uge fra Hifi Klubben
(2998 kr. sættet); jeg har sat nogle klæbepuder (købt i Silvan) på
bunden, dels for at undgå ridser, dels for at give højtalerne luft
- En Marantz CD 5400 OSE afspiller, købt for et par år siden, hvor jeg
i virkeligheden ikke rigtig havde brug for den (nypris ca. 2500 kr.,
mener dog, at jeg gav mindre - NB. udgået model)
- En Marantz PM 6010 OSE forstærker, købt brugt i sidste uge fra
AudioMega (1400 kr., nypris ca. 3000) - og ja, den linkede
anmeldelse er lidt kritisk, men kommer udmærket rundt om de

127

tekniske detaljer, så…
Enkelt og - synes jeg - godt. Nu skal det så bare spilles til…

Men så er der pludselig spørgsmålet som melder sig, om ikke hele
konceptet med et hifi stereoanlæg er terribly altmodisch. Og gu’ er
det så. Når jeg sidder og kigger på mine egne fotos, så tænker jeg på
hifiannoncerne i 70’erne og 80’ernes ugeblade og aviser, fra dengang
hvor det var cool at have et stereorack med pladespiller, tuner,
båndoptager osv. som et mægtigt statusmøbel i stuen eller
hobbyværelset. Flankeret af mandshøje gulvhøjtalere. I dag går
udviklingen den stik modsatte vej. Jeg kender flere som ikke har
andet end en slags server placeret diskret i et skab e.l., hvor hele
husstandens arsenal af musik, film og feriebilleder ligger, klar til
afbenyttelse. Det er måske lidt ekstreme tilfælde, men klart
tendensen. De gamle, separate apparater smelter sammen til (PC
baserede eller i hvert tilfælde med PC teknologi)
underholdningsmaskiner. Det er smart, ‘pænt’ og praktisk. Hvordan
det afspillede faktisk lyder/ser ud… vel, det er så en anden historie.
Gammeldags eller ej, hifi er blevet en slags hobby for mig (dog
absolut i den billige ende af skalaen). Det er godt at have en hobby.
Længere er den vel i grunden ikke.

Unrealityshow

Fredag, d. 17. marts 2006 af Henrik Larsen
Synes, at denne artikel om overvågning af kirkegårde, i
Jyllandsposten d.d. er ret spooky (pun intended). Jeg forstår godt
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argumentet i Charlotte Dyremoses forslag i lyset af de grimme sager
om hærværk mod grave, men er kameraovervågning af kirkegårde
ikke også - et eller andet sted - en slags krænkelse af gravfreden?
De morbidt anlagte kan så filosofere over, hvad kameraerne mon
måtte indfange af uhyggeligheder - altså ud over folk som dyrker
kinky sex på gravstenene og den slags. Jeg (og ja, jeg er så en af
disse morbide) tænker på sådan noget som spøgelser, zombier,
ghouls og andre bøhmænd. (Vampyrer kan som bekendt ikke filmes,
ved vi jo fra Dracula bladet!)
Kommer også til at tænke på scenen i Zeder, hvor det begravede
lig vågner on camera. Brrrrr.

En god cigar
Fredag, d. 17. marts 2006 af Henrik Larsen
Det er fredag, mit vikariat er blevet forlænget og solen skinner, så til
fyraften vil jeg tage ind til Kbh. C. og købe en god cigar eller to. Og
dertil en flaske hæderlig rødvin. Eller burde jeg i stedet organisere
noget kaffe og brandy? Med lidt konfekt til? Jeps. Let’s do that.
Dekadence og skørlevned. Fortabelsens sti. Weekenden står for
døren.

Recepten på en god nattesøvn
Fredag, d. 17. marts 2006 af Henrik Larsen

- Et stk. Santa Damiana (hylster udg.) som er en dominikansk
produceret cigar; du kan se billeder af den og mange andre cigarer
her
- 3-4 cigaretter fra en krøllet pakke Lucky Strike, fundet i en
skrivebordsskuffe
- Henved en kvart flaske Torres 10, en relativ billig, men fortræffelig
spansk brandy (dvs. cognac af gavn, om ej af navn)
- Dertil ca. en halv kande Aroma Columbia (Max Havelaar) kaffe,
brygget stærk og indtaget sort
- En pose Twist chokolade
- Ovenstående indtaget, mens jeg så de fem første episoder (af ti) af
Doctor Who eposet The War Games (1969); efter min mening
seriens absolutte højdepunkt til dato. Patrick Troughton var genial i
rollen som The Doctor og trioen af ham og hans to rejseledsagere
Jamie (Frazer Hines) og Zoe (Wendy Padbury) har en fantastisk kemi.
Og historien er rigtig spændende: Et utvetydigt antikrigsbudskab,
åbenbaringen af, hvor Doktoren kommer fra og hvad hans folk, The
Timelords er for nogle og ikke mindst afskeden med denne, anden
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inkarnation af vores helt. Det er simpelthen (trods et lidt gumpetungt
tempo) bare lækkert TV.
Bagefter gik jeg på hovedet i seng og sov vel en syv timer, hvilket er
pænt meget for mig. Det var tiltrængt. Natten forinden havde jeg
sovet elendigt; var vågnet midt om natten af et af mine sjældne, men
stærkt ubehagelige kvælningsanfald som kan skyldes flere ting…
angst og stress, for meget mad og drikke indtaget i forvejen, måske
ligefrem allergi (selvom jeg tvivler). Anyway, sådan noget sætter sit
spor; jeg var temmelig kvæstet hele fredagen, hvilket ganske vist
ikke fremgår af blognoterne, men det var fordi jeg ikke rigtig orkede
at skrive om det.
Så jeg trængte til lidt selvforkælelse fredag aften. Cigaren var
faktisk et forslag fra min nuværende dating veninde (halløj, dér) og
jojo, jeg er skam stadig på dating.dk, selvom profilen efterhånden
kan virke lidt støvet - ligesom mig selv, i øvrigt. En cigar, røget
korrekt - i rolige omgivelser, ikke noget med at pulse vildt på dyret
osv. - er enormt nerveberoligende. Tobakken tager sikkert et par
dage af dit liv, men det gør stress også, så lad os kalde det en slags
handel i porten. Så har moralisterne fået deres og jeg, tja, jeg har
nydt en god cigar.

Rimfrostmorgen i Sydhavnen
Lørdag, d. 18. marts 2006 af Henrik Larsen
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Sydhavnen Station, 18.marts… og foråret lader stadig vente på sig.
Skønt min lejlighed ligger et stenkast fra stationen bor jeg teknisk set
ikke i Sydhavnen, men i et yderligt hjørne af Enghavekvarteret. Det
kan se lidt voldsomt ud med S-bane plus Enghavevej så tæt på, men
det har jeg for længst vænnet mig til. Slet ikke så slemt, som da jeg i
midten af 90’erne boede på hjørnet af Ålekistevej og Vanløse Byvej (i
øvrigt også med en jernbane på klods hold). For de som ikke ved det
er Ålekistevej en af Københavns tungest trafikerede veje og den
konstante brusen af lastvogne kunne altså mærkes. Jeg husker bl.a.,
hvordan det ofte var umuligt at følge med i tv-avisen uden at skrue
vildt op for fjernsynet. Og det er ikke fordi, jeg ellers føler mig særlig
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generet af byens ‘naturlige’ lyde. Ikke mere, i hvert tilfælde. Til
gengæld lærer jeg nok aldrig mentalt at bortfiltrere personrelateret
larm, det være sig ude på gaden eller i ejendommen. Forstyrende
støj giver stress og jeg er som læserne nok kan fornemme let at
stresse.
Nå, det var foråret vi ventede på….

Forårsrengøring i bloggen
Lørdag, d. 18. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg har luget lidt ud i bloggens mange tags. Det blev jeg vel næsten
nødt til, i betragtning af min vikarstilling som er i en
fagrenoveringsgruppe. Hvilket bl.a. indebærer at sortere ca. 90.000
tekniske udtryk og indsætte dem i nogenlunde overskuelige
hierakiske strukturer. Ord, ord, ord… for at citere Hamlet. Det er en
spændende opgave, med stor grad af frihed under ansvar. Jeg er lidt
af en sprognørd og siden starten i februar har jeg oplevet nætter,
hvor jeg drømte i hierakier - det kan man vist kalde at tage arbejdet
med hjem!

The way of all hardware
Søndag, d. 19. marts 2006 af Henrik Larsen

Havde en timelang telefondiskussion med en af mine venner i går om
hifiudstyr. Vi måtte bl.a. konstatere, at det bliver stadig sværere at
finde en gedigen standalone CD-afspiller som ikke enten er noget
discount skod eller sygeligt highend (jeg har bemærket fra diverse
fora, at entusiaster gladeligt giver 10.000 kr. eller mere for en
afspiller). Især synes det - bortset fra visse ghettoblastere - noget
nær umuligt at finde en model med mp3 afspilning; den eneste dansk
forhandlede jeg kender til, Marantz CD-7300 er desværre udgået. Åh,
jeg kunne sparke mig selv for i sin tid at have nøjedes med ‘lillebror’
udgaven, den ellers glimrende 5400 OSE, når jeg for ca. en plovmand
ekstra kunne have fået én med mp3. Anyway, det er ved at gå CDafspilleren som det er gået billedrørs TV’et og videomaskinen (og
andre formatafspillere før dem). Historiens store losseplads - the way
of all hardware.
Konspiratorisk sidebemærkning: Jeg har spekuleret meget på det
med CD-afspillere og mp3 og kommet til den foreløbige konklusion,
at det er en brancheaftale, for ikke at tage noget fra salget af mp3
afspillere og DVD-afspillere/optagere med mp3. Måske lyder det som
paranoid mands snak, men hvad skulle forklaringen ellers være?
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Stort set alle DVD-afspillere i dag, selv - eller måske netop - de mest
discountede kan afspille mp3 og en myriad af andre formater. Så
svært kan det sgu ikke være at indbygge i en CD…

RetroWin!
Søndag, d. 19. marts 2006 af Henrik Larsen

Tænk, at det allerede er 11 år siden… Jeg støvede rundt i mine gamle
programinstallations-cd’er i dag, på jagt efter ekstra skrifttyper (og
måske lidt af kedsomhed). Fandt ikke nogen, men til gengæld det
originale præsentationsbillede til Windows 95. Som nu pryder mit XP
skrivebord.
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Hvad er dette?
Søndag, d. 19. marts 2006 af Henrik Larsen

Denne genstand dukkede op på loftet i weekenden, hvor jeg gik nogle
kasser og plastikposer igennem efter noget helt andet. Den indeholdt
bl.a. mine gamle piber, nogle piberensere, en æske
tændstikker og en tom dåse (jeg var igennem det meste af 90’erne
inkarneret piberyger), men det var ikke genstandens oprindelige
formål. Her er et foto, lige efter at jeg har givet den en nænsom
skylning i varmt vand. Kan du gætte hvad det er?

Hifi nyt
Mandag, d. 20. marts 2006 af Henrik Larsen
En væsentlig opgradering af stereoanlægget: Jeg har vundet en
Marantz CD-7300 på eBay. Til en rimelig pris, endda. Havde egentlig
opgivet håbet om at finde et eks. af denne udgåede model som ud
over at være rigtig god sådan generelt har den for en CD afspiller
sjældne feature at kunne håndtere mp3 formatet. Den gl. afspiller
(som heller ikke produceres længere) er allerede afsat.
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Tag dén
Mandag, d. 20. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg er blevet tagged eller prikket… af Klaus, det venlige menneske.
Det er nogle store, eksistentielle spørgsmål som kræver eftertanke,
så svarene kommer sådan lidt hen ad vejen og i vilkårlig rækkefølge…
Fire steder jeg har boet
- Holte (Nordsjælland), fra jeg var 4 til 15; mit ‘rigtige’
barndomshjem, min barndom på godt og ondt; har skrevet om det
førstnævnte i manuskriptet “Tiden tur-retur” som udkommer…. når
det udkommer
- Jyderup (Nordvestsjælland), fra jeg var 15 til 21; mine pubertetsår,
min gymnasietid, tiden med heavy vennerne; fysisk tog jeg først
endelig afsked med stedet i vinteren 2005
- Roskilde (Midsjælland), fra jeg var 21 til 25 (hvis jeg husker
rigtigt); mine tidlige universitetsår, kollegietilværelse; en meget
forvirret og kaotisk periode i mit liv
- Allerød (Nordsjælland), fra jeg var 25 til 27; et stort
lejlighedsbofællesskab; alle mine bofæller var tv-sports
fanatikere, to-tre var professionelle skakspillere, én
hjemmeværnsmand; jeg fik min første PC i den periode og nogle
crackede spil… en sjov tid
- ikke at forglemme Hvidovre…, mine forældres helårshus på Sejerø…
Vanløse… det halve år på Herning Højskole og selvfølgelig Sydhavnen
St. …
Fire tv-shows jeg elsker
Doctor Who
Monty Pythons flyvende cirkus
Javel, hr. minister
De uheldige helte
(fortsættelse følger)

Nazi mig hér, nazi mig dér
Tirsdag, d. 21. marts 2006 af Henrik Larsen

Tonen i dansk politik bliver stadig mere bizar. Nu sammenlignes
Anders Fogh med Hitler - og ikke bare med Hitler, men en Hitler i fuld
sving med at gasse jøder. Jeg ved ikke hvad Anders Christian Jensen,
formand for Foreningen af Udlændigeretsadvokater under
Advokatsamfundet er for en fisk, men det lyder grangivelig som
klassisk venstrefløjsretotik. Fra de gode gamle dage, hvor ord som
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fascist og nazist blev brugt i flæng om folk man ikke kunne lide.
Samtidig med at man selvfølgelig var god antizionist.
Og nu vi er ved venstrefløjen kalder det på det skæve smil at opleve
Kamal Qureshi, Socialistisk Folkeparti gå i kassen med selve
Storkapitalen i skikkelse af Niels Due Jensen, Grundfos. Politik og
mærkelige sengekammerater, tør svagt antydes. Når Due Jensen
kritiserer Fogh i fuld offentlig er motivet temmelig
indlysende hensynet til handlen med diverse mellemøstlige
forbryderstater, altså kolde kugler, hvor det fra Qureshis side gælder
om at markere sig politisk - åbenbart for enhver pris. (Kom til at
skrive Villy Søvndal i en tidl. udg. af indlægget. Sorry.)
Endelig synes jeg, at mine blogfæller Bo og Lars er lidt unfair
overfor Jens Rohde ifm dennes udfald mod Arla. Vel er Rohde en
fusentast af rang, men jeg er med ham hele vejen her. Arla har sgu
ikke krav på nogens sympati.

Efter at have sovet på det
Tirsdag, d. 21. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg var i temmelig dårligt humør i går og det gik så lidt mere end
sædvanlig i bloggen. Undskyld til de implicerede, ja, selv Arla - det
kan jo være, at jeg får brug at søge job der engang (sagde
kynikeren). Mit morgentog var vildt forsinket; den faggruppe jeg sad
med drillede (sorry, at jeg ikke kan være mere specifik, Klaus… eller
rettere, må); mine briller er ved at gå i stykker igen - løs venstre
stang som jeg har fået repareret to gange, men stellet er sgu for
urobust, så jeg bliver snart nødt til at købe nogle nye - suk; jeg følte
mig forkølelsesagtig, træt og generelt irritabel osv. På vej hjem købte
jeg bl.a. et par dåseøl (Newcastle Brown Ale) til at dulme systemet
med, men i stedet gik jeg på hovedet i seng ved ti-tiden - blev
vækket af min bror i telefonen en time senere - gik i seng igen og sov
for den mig uhørte sum af henved otte timer.
Her til morgen er jeg så… hmmm… friskere? Sidder og indtager
morgenmad lige nu - den foretrukne variant som består af halvanden
skive kernerugbrød med en skive ost og to peberfrugtringe; dertil et
stort glas vand og en kvart kande brygget kaffe, hvoraf jeg som
sædvanlig kun når at drikke halvanden kop (note to self: køb
pulverkaffe). Solen skinner udenfor og fuglene synger. Klokken er
6.55 og meget kan nå at gå galt endnu før solen går ned igen. Men…
.. nu får vi at se.
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Skruen strammes
Onsdag, d. 22. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg ved ikke rigtig om briller hører ind under sundhed, men indtil jeg
finder på et bedre tag må det holde for. Jeg kan ikke undvære briller;
er temmelig langsynet og dertil skeløjet og indenfor de sidste to-tre
år er det tilsyne(!)ladende gået ned ad bakke, således at jeg i dag
slet ikke kan læse uden, knap nok trafikskilte. Temmelig træls.
Ikke at det generer at bære briller. Det har jeg gjort siden ganske
lille (vistnok fire års alderen) og opfatter derfor brillerne som en
naturlig del af mit ansigt. Men sådan nogen har det jo med at gå i
stykker på forskellig vis. Eller man vokser sig fra dem. Som barn
forliste jeg et hav af briller - smadret i skolegårdsslagsmål eller ved
at jeg simpelthen faldt og tabte dem. Som ældre udviklede jeg en
kedelig vane med at beholde det samme sæt langt ud over
‘holdbarhedsdatoen’ mht. ridser i glasset og øjnenes tilstand, hvilket
gav kronisk hovedpine og selvfølgelig dårligt syn. Heldigvis fik gode
venner gang på gang overbevist mig om at gøre noget ved sagen,
inden det gik helt galt…
Jeg er rimelig tilfreds med mine nuværende dagligdagsbriller,
bortset fra at stellet er lidt spinkelt og skrøbeligt. Der sidder en skrue
i venstre stang som har det med at gå løs, så jeg har måtte få det
fikset hos Synoptik (det skal retfærdigvis siges, at de yder den
service gratis). Nå, i denne uge var den gal igen og jeg havde
egentlig så småt indstillet mig på at skulle udskifte dem for good, da
jeg her til aften kom i tanke om et sæt meget små skruetrækkere
købt i Silvan for nogle år siden (så vidt jeg husker til at installere
hardware i computeren). Vi snakker vel ikke ligefrem om
urmagerværktøj, men små er de. Måske kunne man…? Ja, det kunne
man!
Til alt held har jeg et par backup briller, dels et sæt skærmbriller fra
den gl. arbejdsplads som også er brugbare som læsebriller; dels et
sæt solbriller med styrke købt i 2004, lige omkring den tid, hvor jeg
blev fyret og min mor døde. Som om tilværelsen ikke så sort nok ud…
men det var altså dengang. Jeg fattede solbrillerne (de andre lå på
kontoret) og gik i gang med at skrue, skeptisk og nervøs ved at
komme til at gøre mere skade end gavn… skruetrækkeren smuttede
et par gange, men fik så fat i det diminutive skruehovede… jeg
drejede og kunne mærke, hvordan det strammede til… dælme om
ikke det virkede.
Ja, her sidder jeg, igen med de ‘rigtige’ briller på næsen og tænker,
at det var rigtig nok billigt sluppet. Men også, at jeg måske alligevel
skulle se at få taget en ny synsprøve snart; jeg bliver 39 næste gang
og skal jo passe på mig selv, hvilket det ofte kniber med…
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Første anden tredje solgt
Fredag, d. 24. marts 2006 af Henrik Larsen
Smartlog.dk er blevet solgt - om det er til stanglakrids, for
pebernødder eller hvad melder historien ikke noget om. Men det
forlyder beroligende, at alt i øvrigt vil være som før. Det hører man
ganske vist altid ved opkøb og fusioner. Her på Obsblog IV ser vi, øh
jeg, tiden an.

Ydmygelse i hifi

Søndag, d. 26. marts 2006 af Henrik Larsen
I fredags var jeg for træt; i går var jeg i byen med min datingveninde; først i dag har jeg haft tid og overskud til at teste den nys
ankomne Marantz CD-7300 afspiller. Med nedslående resultat.
Det er ikke fordi den er decideret dårlig. Det er den sådan set ikke.
Men afspillet musik lyder temmelig mørkt og uldent, med masser af
bas, men svag især i mellemtonen. Blandt test CD’erne var en af
mine favoritter, Judas Priests “Screaming for Vengeance” (en
gammel, ikke-remastered udgave) og Rob Halford lød underligt
hæmmet - som om han havde besvær med at skrige igennem. Ja,
det har han måske i dag, men ikke i 1982. I 1982 var Halford heavy
scenens bedste stemme - både på vinyl og live (sidstnævnte fremgår
af en nys udgivet DVD jeg har fået fingre i).
Jeg testede også noget pop og newwave, med lignende resultateter.
Og min bror som var på besøg kom med samme dom: Marantz CD5400 OSE -en billigere og funktionsmæssigt skrabet spiller
søndertævede den anden. 5400 gav musik og sang mere luft og
stereolydbilledet mere bredde - det var helt tydeligt.
7300 kan selvfølgelig afspille mp3 filer, hvad 5400 ikke kan, hvilket
var årsagen til dens anskaffelse. Og det gør den udmærket. Men jeg
spørger mig selv om det var besværet og pengene værd, især når CD
lyden er ringere end den gl. model. Og svaret er: Nej, for pokker da.
Og øv.
Så hvis nogen skulle være interesseret i en CD maskine som kan
afspille mp3 filer (noget få modeller kan) og vedkommende ikke er
hysterisk med de finere hifi detaljer… så send mig en mail. Prisen,
den snakker vi om.
Min 5400 er derimod ikke (længere) til salg.
P.S. Ikke for at forsøge en feberredning, men alt er selvsagt relativt.
Der gives utvivlsomt afspillere som giver markant dårligere ydelse
end 7300. Jeg mindes stadig min første CD afspiller, en Philips model
til 1250 kr. i Fona, Roskilde, købt engang i foråret 1989 som lød
hæsligt: Dens diskant skar gennem marv og ben og jeg kæmpede
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konstant med at sløre den vha diverse indstillinger på forstærkeren,
en brugt Pioneer med kronisk overgang i den ene kanal. Men intet
hjalp, heller ikke de dér smarte grønne markeringspenne som man
kunne købe i dyre domme hos Hifiklubben til at bemale kanten af CD
skiven. Så meget for placebo…
P.P.S. Et forhold som måske gør sig gældende er, at min
stereoforstærker er en meget skrabet model som hverken har bas
eller diskant skala. Det kan bestemt ikke udelukkes, at 7300 vil
vinde i bekendtskab ved diverse finindstillinger på forstærkeren,
såfremt man altså har en indstilbar!

Lørdag i København
Søndag, d. 26. marts 2006 af Henrik Larsen
Jeg mødtes med min dating-veninde på Københavns Rådhus lørdag
ved 10.30-tiden. Lyder lidt spøjst, måske… kunne ‘bare’ kalde hende
veninde… ja, det tror jeg, at jeg vil gøre. Målet var en udstilling om
kunst og kunsthåndværk fra Grønland, Island og Færøerne og det
(viste det sig) sidste åbningsdag, da nogle forhold vi ikke helt
fangede havde fremrykket udstillingen… anyway, hvad jeg ikke havde
forudset var en stor menneskemængde foran
hovedindgangen… truttehornorkester, børn med blomsterbuketter og
hvad der ellers høre sig til… rådhusbryllupper! Jeg holdt mig på sikker
afstand for ikke at blive smittet og sneg mig ind gennem de svære
trædøre, da festlighederne så ud til at være overstået så
nogenlunde… med Hitchcockske sværme af duer susende over mit
hovede… (fortsættelse følger)

Den gode soldat Møllers
eventyr
Mandag, d. 27. marts 2006 af Henrik Larsen
Vi er godt på vej til det totale overvågningssamfund - og det er ikke
engang paranoid mands snak. I dag har der været noget støj i
medierne omkring den kommende vedtagelse af regeringens
antiterrorpakke. En af dagens markører af standpunkter, Helge Adam
Møller er glødende tilhænger af pakken og andet kunne man jo heller
ikke forvente sig af en… hmm, er “militæridiot” mon injurerende?…
nå, ok, “god soldat” kan han vel ikke protestere over. Jeg måtte
unægtelig trække på det skæve smilebånd af hans udtalelser i
Computerworld, især flg. passage (i forbindelse med kritik af pakkens
tekniske implementering): Helge Adam Møller mener, at han ikke er
den rette til at gå ind i en diskussion af de tekniske aspekter, men
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han støtter generelt forslagene, som “et effektivt værn mod
terrorisme”. Hvilket selvsagt betyder, at han ikke forstår en brik af
det tekniske, men blot slår hælene sammen og siger “jawohl”. Som
enhver anden god soldat ville have gjort.

Sidder og sveder
Tirsdag, d. 28. marts 2006 af Henrik Larsen
… og ikke kun fordi det pludselig er blevet forår (en temperaturforskel
på 12-13 grader i forhold til sidste uge, ja bare i forhold til
lørdag/søndag). Næh, jeg fik lyst til at drikke et par øl i aftes og der
stod/står stadig en sjat snaps i køleskabet fra julen (jeg bryder mig i
grunden ikke om snaps) og jeg fandt en pose chips, satte noget
Simpsons på DVD’en og…. vågnede med bankende hovedpine kl. 2
om natten, påklædt, med alt lyset tændt i lejligheden og computeren
i dvale efter et brændingsjob. Tog mig et par timer at komme lidt til
hægterne; fik små tre timers søvn bagefter, afbrudt af svedeanfald
og stress over at skulle på arbejde snart…
… og her sidder jeg så og hurra, hvor det kører. Not. Moralen er, at
det dér med at sidde og drikke et par pils efter en lang og sej
arbejdsdag, det virker skidesmart, når man sådan tænker tanken
(især ud på eftermiddagen), men jeg kan ikke holde til mosten, så at
sige. Hvilket min krop med al ønskelig tydelighed fortæller mig.
Kroppe er sgu kloge.

No one here gets out alive
Tirsdag, d. 28. marts 2006 af Henrik Larsen

Så lige denne overskrift i Politiken d.d.: Kræftens Bekæmpelse: Folk
vil stadig dø af passiv røg. Sætningen kunne jo egentlig forkortes til:
Kræftens Bekæmpelse: Folk vil stadig dø af passiv røg. Men det har
ligesom ikke samme moralske klang.

Det handler om søvn (igen)
Onsdag, d. 29. marts 2006 af Henrik Larsen
Hvis jeg har virket mere usammenhængende og gnaven end
sædvanlig de sidste par dage skyldes det (bl.a.) besvær med at leve
op til den go’e gamle socialdemokratiske parole om “8 timers
arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn”. Jeg var ikke engang tæt på.
Nu prøvede jeg så (igen) at gøre noget ved det: Gik tidligt i seng og
har sovet 9 timer, for første gang i måske årevis. En ret intens
oplevelse. Jeg drømte og drømte, livagtigt og detaljeret, bl.a. om
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hvordan jeg (endnu en gang) vendte tilbage til mine forældres hus og
fik lov at gå indenfor af de ny ejere og selvfølgelig fandt nogle ting vi
havde glemt under oprydningen; der var også noget med Sherlock
Holmes og James Bond og nogle vampyrer (på een gang)… og så
vågnede jeg alligevel lige før vækkeuret, badet i sved og mør, som
var jeg en dampkogt grønsag, men på en god måde…
Sidder med morgenkaffen og føler virkelig, at det er blevet renset
ud i systemet, at der er fuld strøm på batteriet igen og ikke bare en
sjat opladning. Jeg føler mig parat til at springe på hesten og ride ud
for at nedlægge drager. Vil dog tage til takke med tastearbejde foran
en PC skærm, hvis det nu ikke kan være anderledes. Solen skinner
udenfor, det er forår og jeg er frisk.
Det var sådan man burde have det hver morgen!

Breakfast for champions
Torsdag, d. 30. marts 2006 af Henrik Larsen
Min morgenmad i dag består af kaffe og to kerneboller fra Netto,
ristet og fyldt med ost, agurkeskiver og sennep. Umm.
Og mens jeg husker det: Tillykke til Bo. Og god bedring med
forkølelsen. (Alder er der vist ingen kur for.)

Og så blev det fredag
Fredag, d. 31. marts 2006 af Henrik Larsen

Banal konstatering, for hvad skulle det ellers have være blevet? Med
mindre, at jeg havde sovet et døgn over mig og det var blevet lørdag.
Eller, at jeg var død og torsdagen - min torsdag - aldrig var blevet
fuldført. Filosofiske betragtningeranaliteter en doven, grå fredag
formiddag.
Nå ja, for resten, fik mail fra en læser som var interesseret i min
overskydende cd-afspiller. Det var bare ikke den rigtige afspiller, dvs.
det var den jeg havde valgt at beholde. Oh well.
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Nyt fra gamle dage
Lørdag, d. 1. april 2006 af Henrik Larsen
Havde en spøjs oplevelse i går. Opdagede, at en af mine chefer på
jobbet er gift med lillebroderen til en af mine gamle
klassekammerater. Den pågældende (gl. klassekammerat) var
ganske vist ikke en person jeg havde noget særlig tilfældes med. Men
på den anden side heller ikke en person jeg ville have noget imod at
møde igen. Faktisk, som årene går, bliver listen over dem jeg aktivt
ville fravælge et gensyn med, skulle muligheden indtræffe, stadig
mindre. En gammel klassekammerat er en gammel klassekammerat.
Om de andre tænker på samme måde om mig, who knows…

Mig og Onkel Danny
Søndag, d. 2. april 2006 af Henrik Larsen

Dette er en lidt forsinket hyldest til en af mine store litterære helte,
Dan Turèll eller Onkel Danny som han hed i folkemunde. Onkel Danny
ville være fyldt 60 den 19. marts i år, hvis altså ikke Døden på
uretfærdig vis havde taget ham fra os forinden. Men forfatterskabet
står tilbage og det står stærkere år for år. Ingen kan vel længere
være seriøst i tvivl om, at manden var en af de helt store i dansk
litteratur - det skulle da lige være fjolserne i det udvalg som fastsatte
den såkaldte Kulturkanon. Mage til pinlighed osv.
Jeg var ikke rigtig i hopla til at markere det vemodige jubilæum på
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dagen, sorry. Gad sgu ikke. Det dér med at mindes på kommando er
mig generelt imod. Så mens andre gik til arrangementer, bloggede
eller i det mindste læste noget af Onkel Danny sad jeg vist og spillede
et computerspil. Men nu gør jeg det, fordi the stars are right. Fordi
det er søndag. Fordi jeg har lyst.
Og hvor skal jeg så begynde? Det bliver vist endnu en af disse
fragmentariske, uforløste tekster, hvor der er så meget at sige og så
får man det ikke rigtig gjort, ikke som det var tænkt forinden i hvert
tilfælde. Ok, et naturligt sted ville være den bog jeg sidder med på
fotografiet. En spritny udgivelse fra Borgen i deres seneste forsøg på
at udbrede Onkel Danny til folket, hvilket jeg som gammel fan kun
kan sympatisere med, selvom jeg som samler er lidt splittet…. Dan
Turèll: Onkel Danny fortæller - det hele (Borgen 2006) samler fire
samlinger af essays, digte, dagbogsnoter, aforismer, små noveller og
diverse andet godt fra mesterens hånd & skrivemaskine. Helt præcist
Onkel Danny fortæller, Onkel Danny fortæller videre, Onkel Danny
fortæller i timevis og Onkel Danny fortæller på utallige opfordringer.
Interessant nok for den bibliofile fan lader de til at være genoptryk af
1. udgaverne. Jeg ejer i forvejen 2. udgaven af Onkel Danny fortæller
og efter nøje granskning (forfatteren havde i en fornote gjort
opmærksom på diverse rettelser hist og her, hvilket naturligvis er en
udfordring som ikke kan ignoreres) fandt jeg i det mindste én større
afvigelse, nemlig at teksten “Af en bogs historie” manglede i
2.udgaven (og der er sikkert flere, hvis man ellers gider lede).
Anyway, det er fucking meget Dan Turèll. Endda vintage Dan Turèll.
For det er dén Onkel Danny jeg især holder af. Digteren, essayisten,
klummeristen, hverdagsiagttageren, nostalgikeren osv osv osv. Jeg
har ikke rigtig noget forhold til hans mange kriminalromaner, Mordserien som Borgen udsendte simultant som et digert trebinds værk
(pudsigt nok inkluderer …På utallige opfordringer en relateret novelle;
jeg ved ikke om der her er tale om et overlap til Mord-bøgerne);
bevares, de er da glimrende skrevet, men efter at have læst et par
stykker følte jeg en lumsk grad af kedsomhed. Bøgerne solgte og det
var jo godt for Onkel Danny som på det tidspunkt sad i bundløs
skattegæld og måske har han på den måde reddet økonomien mere
eller mindre i land - lyder måske kynisk, ja, jeg ved sgu ikke… håber
bare ikke, at det kun er Mord-bøgerne han vil blive husket for af
eftertiden. Med fare for at lyde som en fordømt snob.
Brugte jeg udtrykket “bibliofile fan”? Det gjorde jeg vel. Dybt i mit
hjerte føles det mest autentisk - korrekt - at eje bøgerne som Onkel
Danny udgav dem. Mens manden faktisk levede. Et eller andet sted
kan jeg ikke frigøre mig for den opfattelse, at posthume genoptryk,
for ikke at tale om greatest hits er snyd. Deroverfor taler de hårde
kendsgerninger, at det kræver kassen at samle ‘autentisk’ Dan Turèll.
Jeg købte Onkel Danny fortæller antikvarisk i vinters for 175 kr. - og
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det var 2. udgaven. Hvad et komplet sæt af de fire bøger i 1. udgave
ville beløbe sig til tør jeg slet ikke tænke på. Men kan bare til
anskueliggørelse nævne, at 1. udgaven af Dan Turèll i byen er set
solgt antikvarisk til en rund tusse. Og åh, hvor ville jeg gerne eje
også dén serie. Og her nægter jeg at tage til takke med den
compilation som blev udsendt for nogle år siden. Nå, tilbage til den
røde tråd… Alt taget i betragtning er Onkel Danny fortæller - det hele
en fantastisk investering. For sølle 159 dask. Endda en pæn og
bogstavelig slidstærk udgivelse, med behagelig stor skrift. Ingen
tillægsting som mindeord, bibliografier eller noter om 1. og 2.
udgaverne. Just the plain facts. Anbefalet.
Nedenfor følger en ufuldstændig liste over mine foretrukne Dan Turèll
titler. Med undtagelse af et par af de allerførste digtsamlinger, et par
af de mere obskur(iøs)e antologier og en hel del af
kriminalromanerne har jeg vist læst, hvad der er udgivet i tidens løb.
Nogle af titlerne står i bogsamlingen; andre nøjes jeg indtil videre
med at drømme om.
Karma Cowboy
Ezra Pound/William S. Burroughs/Lou Reed. 3 mediemontager
Rockens rødder. Medie-Montager II
Vangede billeder
Onkel Danny fortæller
Drive-in digte
3-D digte
Af livets laboratorium. Medie-Montager IV
Storby-blues
Onkel Danny fortæller videre
Onkel Sams sønner. Medie-Montager VI
Døgn-digte. Udvalgte digte fra 70’erne.
Alverdens vampyrer
Onkel Danny fortæller i timevis
Dan Turèll i byen
Onkel Danny fortæller på utallige opfordringer
Dan Turèll i byen igen
Sort film
Kom forbi
Dan Turèll i byen så det basker
Dan Turèll i byen - i dén grad
Dan Turèll i byen - og i baggårdene
Dan Turèll i byen - for sidste gang
Der er utvivlsomt flere, for andre indlysende titler, men det er
efterhånden mange år siden, at jeg læste Dan Turèll på biblioteket.
Og med Turèll er der kun bibliotekernes magasiner som alternativ til
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dyre antikvariatkøb. (Og de - for mig - mest spændende titler kan
slet ikke fås i antikvariaterne. Hans ‘svære’ ungdomsting som, hvis
jeg skal være lidt fræk næppe bliver læst, men snarere købes for
investeringen eller bibliofiliens skyld kan derimod - og priserne bare
stiger og stiger; de som for et par år siden kostede 500 er nu oppe
på en tusse eller endnu mere. ‘Dan Turèll priser’ er ligefrem blevet et
begreb i branchen.) Måske skulle jeg prøve at skaffe noget hjem.
Hvis det da ikke forlængst er blevet bøffet fra hylderne af fanatiske
samlere. Sådan som det f.eks. er sket med Erwin Neutzsky-Wulff og
han er ikke engang død endnu.
Når jeg afviser kriminalromanerne er det altså ikke fordi jeg er
snobbet. (Det er jeg nok på nogle punkter, men det hører udenfor
dette emne.) Jeg har læst tonsvis af kriminallitteratur i mit liv og er
ligesom Turèll stor fan af Raymond Chandler såvel som Conan Doyle og gu’ ve’ om jeg ikke også har det første fra ham - Dan Turèll og Bo
Green ‘Den hvide lyd’ Jensen har vist i det hele taget haft en
uhyggelig stor indflydelse på min gode smag med alt det jeg har
opdaget gennem de to herrers skriverier. Nej, krimierne siger mig
bare ikke rigtig noget; ej heller de tidlige, avantgardistiske digte og
teksteksperimenter; de taler ikke til mig på samme måde som når
Onkel Danny fortæller om da de ryddede hans farmors dødsbo (og nu
har jeg så selv oplevet hvordan det føles) eller alle hans barn og
ungdomserindringer fra Vangede, for jeg er jo selv pissesentimental
med den slags, eller når sproget bare kører deruda’, når det ligesom
synger som i den fabelagtige “Jeg har været til en masse koncerter” en tekst omtrent antologiseret til døde, men den holder stadig og i
øvrigt overrasker det mig, at (gen)finde den i Onkel Danny fortæller,
troede den var ældre endnu (kunne være rart med en virkelig
grundig bibliografi over forfatterskabet, helt ned på artikel niveau og
noter om udgaver og varianter, tak, ligesom jeg også godt kunne
bruge - nu proppen alligevel er af ønskebrønden - en prisbillig
opsamling - ikke udvalg!!! - af Medie-montagerne og I byen bøgerne
- og måske noget af det andet, løse - gad f.eks. vide om hans
Coppola Dracula anmeldelse er trykt andetsteds end Levende
Billeder). I sidste ende er det selvfølgelig blot et spørgsmål om
personlig smag. Som med alt andet.
Nu skal jeg selvfølgelig være varsom med at kaste litterære domme.
Det er jeg slet ikke kvalificeret til. På et tidspunkt var det vistnok
holdningen i visse kredse (så kan det vist ikke blive meget mere
uvist), at Turèlls tidlige, svært tilgængelige udgivelser kunstnerisk set
lå på et højere niveau end hans senere, mere brede, ‘folkelige’ ting.
At manden med andre ord havde solgt ud for ussel mammon og
berømmelse. Muligt at dette synspunkt har flyttet sig. Vel. Jeg har
læst eller i hvert tilfælde bladret i hovedparten af disse bøger og
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småtryk. Og har i den forbindelse bandet forfatterens hang til
håndskrevne bidrag langt væk. Men det er så bare mig. Det de har
tilfælles er et lækkert og/eller interessant layout og syrede, bizarre
titler. Som ofte (lyder grimt, jeg ved det; sorry, alle I hårde fans som
måtte læse dette) er det fedeste ved udgivelsen.
Jeg er således vild med en titel som Onkel Danny’s dadaistiske
discjokey djellaba jazzjungle joysticks. Eller den rent ud
frygtindgydende Sekvens af Manjana - den endeløse sang flimrende
igennem hudens pupiller : 160 ark (digte, montager, tekster,
transmissioner, noter, besværgelser, hymner, projektioner, salmer,
sange, fotos, performances, transkriptioner, journaler, film). Eller min
personlige favorit: Sidste forestilling bevidstløse trancebilleder
af eksploderende spejltricks igennem flyvende tidsmaskiner af
smeltende elektriske glasfotos. Og hvis jeg havde råd måtte de
egentlig også gerne stå på reolen. (Endnu et råb i ønskebrønden: Lad
os så få den murstensudgave af Dan Turèll - de eksperimenterende
år og ikke alt det dér afspisende udvalgsbullshit. Make it so.) Også
selvom jeg næppe nogensinde ville læse dem. Måske bladre. Jaja.
En sjov lille historie -vel, jeg synes, at den er sjov - at runde af med:
Jeg mener, men er ikke sikker på, at jeg opdagede Ray Bradbury og
Dan Turèll nogenlunde samtidig. Det har vel været omkring 1978-79.
Den første Bradbury bog jeg lånte på folkebiblioteket var Solens
gyldne æbler; den første Turèll var Alverdens vampyrer. Med fare for
at have taget fejl, for Onkel Danny var meget begejstret for Bradbury
og namedropper ham flere steder i sine tekster og ligesom jeg først
blev gjort opmærksom på H. P. Lovecraft via Bradbury er det muligt,
at jeg først hørte om Bradbury hos Turèll.
Nå, til sagen. I Onkel Danny fortæller på utallige opfordringer er der
en tekst, hvori han bl.a. fortæller om Bradburys roman Something
Wicked This Way Comes (Ondt er da på vej herned), nemlig “Dage i
Disneyland” (side 638f i Borgens opsamlingsudgave). …På utallige
opfordringer udkom i 1982 og jeg læste første gang Ondt er da på
vej herned ca. 1984-85 (det var mens jeg gik i gymnasiet; jeg læste
bogen i en sommerferie og blev inspireret til at skrive en stribe
tekster til det heavyrock band jeg kendte, uden at de dog fandt
anvendelse for dem), så her kan det faktisk meget vel tænkes, at
Onkel Danny har peget den ud for mig, da jeg stod foran krimi- og
science fiction reolen på Jyderup Kommunebibliotek. Hvem ved.
Fremragende roman, i øvrigt. Men Onkel Danny skriver altså, at han
netop har genlæst den med stor fornøjelse. Og så springer vi lidt i
emne… eller gør vi?
For et par år siden opkøbte Vangsgaards Antikvariat i København
hele Dan Turèlls samling af kriminallitteratur og satte den til salg i
forretningen. I den anledning kunne man i antikvariatet få et gratis
katalog, Dan Turèlls Kriminalbibliotek, med masser af noter og s/h
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gengivelser af bogomslag. Virkelig fascinerende læsning, især for de
af os som kan nikke genkendende til de forfattere som Onkel Danny
holdt så meget af og elskede at henvise til.
Det var et lidt besynderligt salg. Priserne havde fået et pænt gok
opad i forhold til deres reelle antikvariske værdi, hvis vi - ret skal
være ret - ser bort fra eksemplarer med dedikationer, noter,
navnetræk e.l. som selvfølgelig gør bogen mere værdifuld - i hvert
tilfælde til en vis grad. Antikvaritets figenblad for de ublu priser var et
lille klistermærke foran i hver bog med et logo og titlen Fra Dan
Turèlls krimibibliotek. Jeg tvivler nu på, at det på sigt øger den
antikvariske værdi. (Men kan tage fejl!) Nå, dér stod jeg foran
reolerne og besigtigede situationen. Hvad dælen skulle jeg købe? De
bibliofile lækkerier med tilskrifter af manden selv var allerede nappet,
stort set. Så hvorfor overhovedet købe noget? Bare fordi det engang
havde tilhørt Dan Turèll. Onkel Danny. Jaja. Jeg måtte have et eller
andet. Redde et par stumper. En flig af mesterens kappe.
Jeg endte, efter mange overvejelser og anfægtelser, med at købe to
bøger til 125 kroner stykket og det var vel at mærke to som jeg i
forvejen var på udkig efter til min samling. Ray Bradbury Den
illustrerede mand og Ondt er da på vej herned. Så havde jeg ligesom
gjort min pligt og tillige en god handel. Ondt er da på vej herned er
nemlig en sjældenhed i sig selv og Stig Vendelkærs Den illustrerede
mand den eneste ældre danske udgave som er uforkortet.
Så næste gang du læser teksten “Dage i Disneyland” så kan du jo
glæde dig over, at Onkel Dannys personlige eksemplar af Ondt er da
på vej herned ikke er røget i en container, men har fået et godt hjem.
Og det er dog noget.
Nå ja og Ray Bradbury… han er heller ikke død endnu.
P.S. Det blev lige lovlig langt og brugeruvenligt, indlægget. Stavefejl
er der også. Overvejer at gennemskrive teksten og udsende den som
flyveblad e.l., men nu får vi at se. Måske var det et sag for Edition
Tiger? (som jeg ikke lige kan finde linket til…) Klaus har kommenteret
på sin blog, hvor du også finder en alenlang note af mig, ligesom der
er diverse noter til indlægget på denne blog. Turèll bliver man aldrig
færdig med.
P.P.S. Jeg har med vilje undgået “åh, altså, Onkel Danny er død og
det så sørgeligt” vinklen (lige bortset fra indledningen, måske). Javel
er han død: Død, brændt og bisat. Det kan vi ikke blive ved med at
græde over. Lad os i stedet glæde os over det efterladte
forfatterskab.
Dengang det skete må jeg indrømme, at det føltes smerteligt, at
han pludselig ikke var der længere. Jeg skrev endda et (meget
dårligt) digt om det i min dagbog og den dagbog ejer jeg såmænd
endnu. (Her er måske supplerende stof til det påtænkte flyveblad.)
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Og der er nok mange fra min og de omkringliggende generationer
som havde det på samme måde dén dag. But enough is enough.

Der linkes
Mandag, d. 3. april 2006 af Henrik Larsen
Jeg har ingen anelse hvem eller hvad Capac er, men nu har
vedkommende været så flink til både at skrive kommentarer her og
omtale i egen blog, at det kaster et blogindlæg af sig. Samt et
højresidelink. Værsgo.

Dagens bogindkøb

Mandag, d. 3. april 2006 af Henrik Larsen
René Højris: Dan Turèll - samtale og introduktion (1977), bestilt hos
Antikvariatet i Odense for 150 kr. plus forsendelse. Kunne ikke stå for
sælgers beskrivelse: Et ubetydeligt mærke af gløden fra en
koncentreret læsers cigaret i kanten af forpermen - ellers et velholdt
eksemplar. Det er så bare i orden.

Den rette mening
Tirsdag, d. 4. april 2006 af Henrik Larsen
Sad lige og læste Bos seneste blogindlæg. Bo har søvnproblemer og
det er jo noget skidt, men det som mest satte tankerne i gang (så
meget som tanker kan sættes i gang kl. 7.08 morgen) var
bemærkningerne om Abdul Hamid og hendes ‘modpol’ eller hvad man
nu skal kalde dem, Kvinder for Frihed. Jeg ser stort set aldrig TV og
har derfor kun lige fornemmet sagen ud fra diverse harmdirrende
læserbreve i Jyllandsposten (som jeg trofast læser hver dag på
nettet) og deres modpoler som nu dagens leder i Politiken. Ingen
tvivl om hvor Politiken står i dén sag, selvfølgelig; lederen er så
forudsigelig, at jeg knap gider læse teksten. Lidt ligesom når ministre
får optaget kronikindlæg om hvor fantastisk deres seneste
lovgivningsarbejde er. Yeah, sure. Og jeg irriteres, fordi mine
holdninger i det store og hele ligger tættere på Politiken end JPs, men
det er som om at man på Politiken efterhånden siger til sig selv hver
morgen: Hvordan kan vi nu fremstå mest politisk korrekt og
gloriepudsende i forhold til de andre medier, for det gælder jo om at
tage sig godt ud.
Ikke at det andet hold er mere udholdeligt og jeg giver Bo så evigt
ret i at f.eks. Lone Nørgaard er strid. Hun fremfører for så vidt nogle
vigtige pointer, men der er for længst gået professionel
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meningsdanner i damen og hendes næsten daglige indlæg i JP (gad
vide om hun ikke nærmest lever af at skrive indignerede
debatindlæg) plejer jeg at springe over. Ligesom de andre frydefulde
fanatiker…. ja, det er dig jeg kigger på, Hans Hauge.
Og åh, hvor er jeg dog træt af, at religionen styrer så meget i
samfundsdebatten efterhånden. Ville ønske, at denne grimme trold
kunne proppes tilbage i æsken igen, men ved i mit hjerte, at det ej
vil ske, at det tværtimod kun vil blive værre herfra.

OTA über alles
Tirsdag, d. 4. april 2006 af Henrik Larsen

Blogmeister Larsen med en genfunden perle fra barndommen, på
dagens hollandske bogudsalg i Helligåndshuset (pris: kr. 10 stk.). Jeg
tog derind sammen med Ralph ved halvfem-tiden og vi hang ved
bogstandene til stedet lukkede klokken syv. Købte selvfølgelig en
ordentlig stak bøger hver (liste over mine fund følger…), men lige så
meget nød vi bare at stå og bladre i eller omslagslæse bøgerne;
snakke om gamle dage og alt det vi havde læst og måske ejet og så
videre. De bogudsalg er den rene tidsmaskine for sådan en som jeg.
Der dukker altid noget op jeg har glemt eksistensen af og minderne
vælder frem. OTA’s Alt i en bog (u. trykkeår, men bagsiden omtaler
en kommende bog til foråret 1975, så jeg gætter på 1974 eller
75) f.eks. - det er virkelig gamle dage og nostalgi. Bogen indeholder
små artikler om for børn spændende emner som rumfart, opfindelser,
fisk og Ægyptens pyramider, skattekort, et par noveller, en hemmelig
kode m.v. - og så var det meningen, at børnene skulle tilføje
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matchende billeder fra klistermærker i pakkerne med OTA Solgryn,
Guldkorn, HavreFras osv. Mit eget eksemplar er for længst gået tabt,
så det var rigtig sjovt at genfinde og heldigvis havde den tidligere
ejer ikke overmalet siderne som det ellers ofte ses med børnebøger
og hæfter. Der var endda et par klistermærker på siderne hist og her.
Ellers købte jeg bl.a. tre Alistair Maclean bøger som jeg (også)
havde læst første gang som knægt, nemlig Navarones kanoner,
Dødens dukker og Bjørneøen. Og det var de gamle udgaver fra
Gyldendal med smudsbind (Bjørneøen endda 1.oplag).
Så var der en spøjs tegneserie af Gerhard Seyfried, Flippede dage
i Berlin fra Carlsen Comics (lille format). Og et mandeblad fra 1961,
Alt for mænd med hvad der hørte sig til af tøj og tobaksreklamer,
underlødige noveller og en næsten helt nøgen pige, men af hensyn til
censuren alligevel ikke, spredt ud over midtersiderne. Jeg (eller
rettere Ralph) fandt endda lidt Dan Turèll i form af BRF-publikationen
At bo - 12 kendte danskere om fordelene ved at bo. Onkel
Danny er selvsagt en af de kendte…
Endelig det mest aparte fund: tre rollespilsbøger som jeg
overhovedet ikke kan bruge til noget, men bare lå dér og bad om at
blive taget med hjem, så det gjorde jeg. Titlerne er Official
Advanced Dungeons & Dragons: Dungeon Masters Guide
(1988), Monsters Manual II (1983) og Unearthed Arcana (1985).
Desværre afslører et check på nettet at et essentielt bind mangler,
nemlig Players Handbook. Anyway, bøgerne har jo efterhånden
nogle år på bagen og reglerne for AD&D er blevet kraftigt revideret
siden dengang, sådet……
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Dagens tilbagekøb af barndom
Onsdag, d. 5. april 2006 af Henrik Larsen

Jeg har haft en lidt underlig oplevelse i dag. Det er vistnok ikke noget
jeg har nævnt eksplicit her i bloggen tidligere, men nogle af jer ved
godt, at jeg er opvokset i Holte. Flyttede derfra med familien i 1982
og har (bortset fra to hurtige gennemfarter i hhv. 1993 og 94) ikke
sat mine ben der siden. Før her til aften. Det er svært at forklare den
lange tøven, ja, uvilje til at besøge barndommens by. Jeg har forsøgt
at indkredse følelsen i min kommende bog, Tiden tur-retur og kom
frem til at det bl.a. skyldtes angsten for at blive skuffet, for at
ødelægge billederne i mit hovede af hvordan det var og naturligvis
ikke kan være i dag, 2006. Her til aften, efter arbejde, sprang jeg så
på toget til Holte. Ikke helt spontant, for jeg havde digitalkameraet
med i lommen, men alligevel. Hjertet bankede hurtigere end
sædvanlig og jeg havde det som var jeg på vej til et stævnemøde.
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Nå, jeg ankom til stationen og traskede ind mod Holte Midtpunkt.
Spejdede efter velkendte butiksskilte og vinduer. Den eneste butik
jeg fandt som tiden tilsyneladende var gået sporløst hen over var
fiskeforretningen med det blå logo på Kongevejen. Der lå også stadig
en osteforretning ved siden af, men det var et andet (og ikke videre
kønt) skilt. Hvad andet kan man forvente efter 24 år. Haagensen Sko
var for længst forsvundet og den bygning som før havde været
hjemsted for BS, Schou-Epa, Superland og Fakta (ikke nødvendigvis i
den rækkefølge) husede nu - ja, hvad ellers - en Netto.
Jeg var også et smut op og se på min gamle skole udefra. Men mit
hovedmål den dag - for jeg vil gøre dette i etaper - var biblioteket i
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Holte Midtpunkt. Der hvor jeg som knægt havde tilbragt mange sene
eftermiddage og lørdag formiddage fordybet i tegneserier og science
fiction.
Indretningen var ikke den samme som i 1982. I stedet for at tage
en elevator nede fra stuen gik jeg op af en rulletrappe og ned for
enden af en passage. Og selve biblioteket havde udvidet kraftigt,
bl.a. med en større børneafdeling og en øverste etage til
tidskriftssalen. Men det var naturligvis stadig det samme bibliotek.
Jeg havde haft en løs plan om at købe et eller andet under opholdet,
for symbolværdiens skyld. Hvad jeg ikke havde forudset var standen
med kasserede biblioteksbøger som mødte mig lige efter indgangen.
Jeg bladrede i bøgerne uden større entusiasme - efter gårsdagens
fine indkøb i Helligåndshuset var jeg ligesom mæt - indtil jeg
opdagede stakken af Stig Vendelkær Science Fiction bøger. What?!
Jo, dér lå de: Bøger som jeg havde lånt på stedet som barn. Det vil
sige, ikke bare de titler, men med meget stor sandsynlighed de
selvsamme fysiske eksemplarer. Intet mindre end bøgerne. Til ti
kroner stykket.
Hvad pokker gør man i en sådan situation? Et eller andet sted havde
jeg helst købt hele dynen, men dels ville det give visse logistiske
problemer; dels ejede jeg eksemplarer af hovedparten i forvejen.
Så… efter lang tids tøven, fortrydelse, bytning, ny gennembladring af
bøgerne - lidt idiotisk, måske, men jeg spejdede efter et eller andet
spor, en tilskrift, et tegn fra mig selv som bevis på, at jeg faktisk
havde læst den pågældende bog for alle de mange år siden. Uden at
finde noget. Vel. Jeg endte med at købe otte fra barndommen samt
yderligere to som talte til mit collector hjerte. De otte var Ray
Bradbury: Barn af i morgen, Feberdrøm, Frost og flammer og
Ildsøjlen; Robert Silverberg: Kubikroden af usikkerhed; William
Tenn: Alle mulige verdener og Kurt Vonnegut: Sirenerne på Titan
og Da verdenen gik under. De to andre bøger var antologien
Fremtidsliv (bl.a. med bidrag af Erwin Neutzsky-Wulff) og Joyce
Thompson: Nuclearia som jeg ikke har læst siden midten af firserne.
At betale: 100 kroner ved skranken. Så havde jeg gjort min pligt
overfor fortiden, så at sige og kunne tage hjem. Hvilket jeg gjorde
kort tid efter, ør i hovedet af sindsbevægelse og træthed.

Bestyrtelsesmedlem
Fredag, d. 7. april 2006 af Henrik Larsen
Ok, jeg har ikke ligefrem været det mest aktive medlem af Fantastik
siden min indmeldelse sidste år. Kom kun til ganske få møder. Var
nok lidt for ukoncentreret til rigtig at involvere mig. I går mødte jeg
så for en gangs skyld op. Der var indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, da den tidligere afholdte ordinære havde været for
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fåtallig til at træffe beslutninger. Eller noget i den dur. Anyway.
Hovedparten af bestyrelsen ønskede at trække sig tilbage og det
kneb rigtig meget med at få nogen til at stille op… åh, hvad pokker,
hvorfor ikke, tænkte Larsen og rakte hånden i vejret… og selvom jeg
stadig er ganske grøn og ikke har sat mig rigtig ind i foreningens
organisering, endsige kender navnene på ret mange, ja, så kan
jeg altså nu kalde mig for bestyrelsesmedlem. Af Fantastik. Hmmm.
Interessant fornemmelse.

Doktor i anvendt nostalgi
Fredag, d. 7. april 2006 af Henrik Larsen
Apropos Capacs seneste indlæg, hvor mine nostalgiske,
barndomsarkæologiske “udgravninger” får et par ord med på vejen: I
et tidligere nr. af mit blad betegnede jeg, halvt i spøg, halvt i alvor
mine aktiviteter som kulturarkæologi. Nu erfarer jeg så ved en simpel
googling, at dette lader til at være en faktisk disciplin, i hvert tilfælde
på engelsk (cultural archaeology). Og strengt taget er det vel snarere
en (aldeles udisciplineret) form for etnografi jeg dyrker. Måske
ligefrem ego-etnografi??? Vel. Indtil videre vil jeg nøjes med at kalde
mig doktor i anvendt nostalgi. Det er vist hverken beskyttet eller
hævdgjort af andre.
Kender udmærket det med at skille sig af med sin bladsamling,
Capac. For mit vedkommende bl.a. en næsten komplet samling af
heavy magasinet “Metal Hammer” fra vinteren 1984/85 til efteråret
1988. Som jeg netop i disse dage er ved at genskabe vha opkøb fra
eBay.
For slet ikke at tale om tegneserierne. Leder således stadig efter
“Superman’s Gigant” nr.3, hvis nogen skulle ligge inde med et
eksemplar!

Censur på læsesalen
Lørdag, d. 8. april 2006 af Henrik Larsen

Læste i Jyllandsposten her til morgen, at S, SF, Enhedslisten og de
Radikale i København går ind for censurering af indkøbte aviser og
blade til bibliotekerne, ved at sexannoncer o.l. bør klippes ud af
hensyn til den offentlige moral. (De radikale dog kun, hvis det er
lovligt at gøre. Om de andre partier har tilsvarende respekt for loven
melder historien ikke noget om. Man kan tænke sit.) Nu rabler det da
helt for den københavnske venstrefløj. Indtil nu har det vist kun
været i fængslerne, at man praktiserede slig form for
nyhedscensur. Og fandme ja, det er censur og udtryk for en tusind
gange mere beskidt tankegang end hvad man kan finde i

155

Ekstrabladets massagespalter. Hvad bliver det næste - en udrensning
af uanstændig litteratur fra bibliotekshylderne? Offentlige
bogafbrændinger på Rådhuspladsen? Ja, jeg spørger bare.

Carit Andersen nostalgi
Lørdag, d. 8. april 2006 af Henrik Larsen
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Apropos Capacs indlæg om Carit Andersen omnibusser, så har jeg
selv et udtalt nostalgisk forhold til serien. Især, nok ikke
overraskende, de fantastiske titler. Omnibusserne falder jeg bl.a.
over - eller faldt, for det er faktisk ved at være længe siden, at de
blev set i større mængder af gangen - på de antikvariske bogudsalg i
Helligåndshuset samt hist og her på hylderne i de ‘rigtige’
antikvariater. Det er bøger som pryder reolen med deres flotte design
og så er de tillige både slidstærke og læsevenlige. For ikke at tale om
indholdet… som selvfølgelig er hovedattraktionen. Jeg begyndte at
læse omnibusserne tilbage i slutningen af 70’erne, i det jeg lånte dem
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fra Holte folkebibliotek (der lå desværre ingen omnibusser blandt de
kasserede bøger, da jeg gæstevisittede for nylig). Det var Historier
fra andre verdener, Spøgelseshistorier fra hele verden, Nye
spøgelseshistorier og en eller flere af Sherlock Holmes og Edgar
Allan Poe antologierne. Muligvis også nogle andre, men det var især
de nævnte som gjorde indtryk på den unge Henrik Larsen. Evt.
interesserede bør vogte sig for lommebusserne som ofte var
forkortede udgaver og være opmærksom på, at nogle af titlerne
udkom i mere end ét oplag. Nå ja og indstille sig på, at bøgerne
generelt er svære at opdrive i pæn stand. Historier fra andre
verdener og Nye spøgelseshistorier f.eks. udkom i ganske små
oplag og især sidstnævnte er en sjælden sag. De langt senere
udgivelser i Regnbueserien finder man til gengæld ofte i
antikvariaterne og de er bestemt også købværdige, om end ikke nær
så lækre og nostalgipåkaldende som de gamle omnibusser. (Beklager
den lidt lousy billedkvalitet, men mit kamera er ikke særlig godt til
indendørs billeder, så jeg måtte manipulere en del med lys, kontrast
og skarphed.)

Ny Hitchcock
Søndag, d. 9. april 2006 af Henrik Larsen
Robyn Hitchcock “This is the BBC” udkommer 10.april og består af
blandede studieoptagelser fra 90’erne, iflg. fansiden Fegmania!. Jeg
må indrømme, at indholdsfortegnelsen ser lidt kedelig ud; bortset fra
(endnu!) et Bob Dylan cover er det materiale som allerede findes på
officielle udgivelser; “Where do you go when you die” dog kun live
(på “Storefront Hitchcock”). En slags “Kershaw Sessions” volume II…
Man skulle ellers tro, at BBC lå inde med mere obskure indspilninger
end disse. Fan som jeg er har jeg selvfølgelig forudbestilt, men kan
ikke lade være med at tænke på, at sidste album, “Obliteration Pie”
også var en opsamling, om end med mere originalt materiale… Er
Robyn mon inde i kreativt dødvande igen?

Please don’t Judas me
Søndag, d. 9. april 2006 af Henrik Larsen

Politiken demonstrerer endnu en gang avisens popsmarte holdning til
religiøse spørgsmål i dagens leder. Jeg forstår virkelig ikke, hvad de
er på, inde på redaktionen. Det drejer sig om offentliggørelsen af det
oversatte, såkaldte “Judas evangelium” som I sikkert allerede har
læst om andetsteds, så jeg gider ikke rode efter URLs. Alle forskere
(vel, stort set alle) er enige om, at manuskriptet er autentisk, men
også (igen, hovedparten af dem), at der er tale om et gnostisk-
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kristent værk i lighed med Thomas evangeliet. Gnostiker er en slags
løs fællesbetegnelse for filosofiske, mysteriereligiøse strømninger som
florerede i tiden lige før og efter begyndelsen af vor tidsregning og
altså ikke er eksklusivt kristen. Man kan måske kalde de gnostisk
kristne for en slags mysteriereligion i mysteriereligionen
Kristendommen, bortset fra at sidstnævnte på det tidspunkt (de
første 2-3 århundreder e.v.t.) var ved at blive mondæn og
mainstream - og aggressivt fjendtlig overfor religiøse afvigere i og
udenfor Kirken. Pointen er, at de bevarede gnostisk-kristne værker
ikke alene afviger markant i stil og formål fra de kanoniske bøger i
Biblen, men også er forfattet nogle årtier (eller mere) efter disse.
Som kilder til historiske begivenheder er de højst usikre. Så når
Politikens leder flot udtaler, at alverdens forskere og teologer “faktisk
tillægger Judasevangeliet stor autenticitet” er det vel sandt nok hvilket ikke nødvendigvis betyder det samme om tekstens indhold. En
vigtig detalje, efter min mening, men ikke for Politikens
lederskribent som ophøjer Judas evangeliet til sandhedsvidne og
endda foretager den temmelig søgte og forudsigelige kobling til Da
Vinci-kode bølgen.
Hm, nu hvor jeg tænker nærmere over det, er lederen jo bare et af
de sædvanlige kulturradikale smådrillerier: Politiken benytter
historien om Judas evangeliet - et randfænomen, bibelhistorisk set til at slå den etablerede, skråstreg hjemlige kristendom oven i
hovedet. Som ateist tager jeg naturligvis ikke anstød af dette pjat.
Men jeg finder attituden svært hyklerisk, i betragtning af at
selvsamme avis gør sig store anstrengelser for at stryge Islam med
hårene - for nu at udtrykke det diplomatisk. Og sukker over, hvordan
den avis jeg holdt så meget af i min ungdom efterhånden ikke er
værd at spilde sin tid på.

Læst i weekenden
Mandag, d. 10. april 2006 af Henrik Larsen
Omsider fik jeg taget mig sammen til at bestille og læse George
MacDonald Frasers seneste Flashman epos, Flashman on the
March. Den var glimrende underholdende og egentlig ufatteligt, at
Fraser stadig kan holde dampen oppe på femte årti, men jeg synes
nu, at de første 3-4 bind var de mest friske. Der er måske lidt for
mange selvreferencer og andre små tegn på fortællermæssig
dovenskab i de senere. Alligevel er det med fornøjelse, at jeg fra tid
til anden genlæser alle bøgerne i serien, nu på 12 bind. Se i øvrigt
min Flashman bibliografi her.
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Please do not disturb
Tirsdag, d. 11. april 2006 af Henrik Larsen
Skønt at mærke, hvordan påsken er så tæt på nu, at den omtrent er
indenfor fysisk rækkevidde. Der var ikke et øje med toget i dag - det
hårdtarbejdende (læser jeg i avisen og så må det jo være sandt)
Danmark er ved at lukke ned; solen skinner; fuglene synger og jeg
tager snart hjem for at handle ind, så hhv. køleskab og
spisekammer kan være ordentlig fyldt til påskedagene. Med
forsyningssituationen under kontrol og lidt hjælp fra
underholdningsindustrien (jeg afventer et par cd’er, blade og en
Doctor Who DVD) imødeser jeg med glæde de fem dages velfortjente
ferie. Og I kan lige vove på at forstyrre…!

Frank Hedegaard er en farlig
mand
Onsdag, d. 12. april 2006 af Henrik Larsen
Overskriften er ingen spøg - jeg mener det. Jeg er vildt rystet over
det moralske korstog som venstrefløjen i København har sat i gang
med påtænkt censur af biblioteksmateriale, i moralens navn. Helt
konkret drejer det sig om massageannoncerne i Ekstrabladet som de
tapre korsriddere vil have klippet ud. Foreløbig har jurister afvist
tankerne som ulovlige, men Frank Hedegaard (SF) lader sig ikke
stoppe af den grund: “Det er klart, at hvis det går mod reglerne, må
vi finde en anden løsning. F.eks. kunne man gå i dialog med
medierne om at levere aviser til kommunen uden sexannoncer.
Problemet er, at der bag sexannoncerne kan være eksempler på
kriminalitet, momssvindel og sexslaver fra udlandet” (JP, d.d.). Tja.
Hvis vi ser bort fra sexslaveriet, så kan der ligge tilsvarende
tvivlsomheder bag stort set al annoncering. Men ligesom det giver
politiske points at bekæmpe rygning og pisse på de arbejdsløse, så er
det åbenbart smart at være en glad lille bornert moralist. Godt for
Frank Hedegaard; skidt for København.
Mere læsning om hovedstadens moralske oprustning overfor
prostitution her. Moneyshot: “Det her [gør] vi selvfølgelig ikke i et
forsøg på at være moralske overdommere” (Margrethe Wivel,
Radikale).
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Robyn Hitchcock kommer til
Danmark!
Onsdag, d. 12. april 2006 af Henrik Larsen

Og han har Peter Buck med. Loppen, 4.juli 2006. Mega thanx til Nils
Markvardsen for det hotte tip.

Man driver gæk
Fredag, d. 14. april 2006 af Henrik Larsen
Hm, nu er jeg lidt på den… har modtaget et virtualt “Danæg
gækkebrev” og prikantal passer med i hvert tilfælde tre af mine
venner. Decision time…

Argh det er lørdag

Lørdag, d. 15. april 2006 af Henrik Larsen
Blev vækket af solen… det må være første gang i år, at det er sket!
Hovedgærdet er placeret, så at solens stråler hamrer lige ind på mit
ansigt… det må jeg gøre noget ved… problemet er, at værelsets
geografi forhindrer dette… med mindre, at drastiske metoder tages i
brug. Anyway, jeg veg tilbage for solen som en vampyr taget med
bukserne nede, kravlede ud af sengen og dermed officielt ind i
lørdagen. Har været lidt oppe nu… klokken er halv ni, det er som sagt
lørdag og enden på ferien er så småt i sigte… den føles i hvert
tilfælde ikke længere enorm, nært ubegrænset. Lørdag og så skal jeg
i forretninger igen, om ikke andet for at komme af med den pinlige
mængde af tomme sodavandsflasker og øldåser. Øv.
Hvad har jeg foreløbig udrettet? Vel, fra normaldanskerens
synspunkt nok noget nær intet… men jeg er jo heller ikke normal!
Spillet noget computerspil (Heroes of Might & Magic IV); spist noget
god mad (som jeg desværre ikke helt kunne tåle - for meget
hvidløg!); drukket noget øl & vin (men langtfra de indkøbte
mængder); hørt en masse musik; set “Genesis of the Daleks” med
Tom Baker på DVD; mailet og telefoneret med diverse venner;
knækket koden på et gækkebrev; fået næseblod… det var vist cirka
dét.
Nå ja og så læste jeg her til morgen en Politiken leder jeg til en
afveksling er enig i (selvom der vist er faldet en linje ud i starten).
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Slaughterhouse Five
Lørdag, d. 15. april 2006 af Henrik Larsen
Apropos det omsiggribende vonnegutteri hos mine blogfæller, så har
Play.com et virkelig godt tilbud for tiden: “Slaughterhouse Five” som
bog og DVD sæt til kun femten pund. Bogen er genial og filmen - som
jeg husker den - faktisk slet ikke tosset. (Man kan også købe DVD’en
separat og det overvejer jeg faktisk…)
Vonnegut på dansk er en sjælden fugl og det gælder også for dette
hovedværk. Mit eget eksemplar af “Slagtehal fem eller
Børnekorstoget” er en lille nusset Gyldendal Tranebog fra 1973 (2.
udgave, 1. oplag), købt i dyre domme sidste år. Har læserne glemt
ham, siden den ældre del af produktionen ikke genoptrykkes? Selv
Stig Vendelkær bøgerne er ved at blive dyre i antikvariateterne;
mener, at jeg måtte bløde 80 kroner for et eks. af “Da verden gik
under” sidste vinter (et bestillingsjob for Frank).
“Slaughterhouse Five” er vel egentlig ikke science fiction, strengt
taget, men en roman om krigens meningsløshed. Det er en af de få
bøger jeg har læst, hvor forordet er (mindst) lige så væsentligt som
resten. Den anbefales på det allervarmeste.

Computersikkerhed
Søndag, d. 16. april 2006 af Henrik Larsen

Har haft en masse bøvl med den bundlede udgave af Norton Security
som fulgte med min ny PC. Firewall’en (idiotisk bastardsprog, I know)
blev ved med at blokere for Outlook Express, selvom jeg tydeligt
havde markeret i opsætningen, at dette ikke skulle være tilfældet.
Desuden spurgte Norton ved hver eneste opstart hvad det skulle gøre
ved mit DVD regionsknækker program AnyDVD: blokere eller lade
passere. Grrr, det skal være løgn, tænkte jeg til sidst og slog
firewall’en fra i sikkerhedscentret, for i stedet at bruge Windows XPs
egen indbyggede. Dén virker tilsyneladende upåklageligt. Men med
fare for at antropomorfisere et stykke software, så lod det vitterlig til
at min civile ulydighed gjorde Norton pissefornærmet, for nu lagde
sikkerhedscentret hårdt ud med ved hver opstart at slå alarm over
den ‘manglende’ firewall - og på en eller anden måde samtidig slå
XPs fra! Et regulært sikkerhedshul med andre ord, for det tager trods
alt lidt tid at klikke sig ind i menuerne, især ved opstart, og min PC
går jo på nettet med det samme.
Den foreløbige afslutning på historien er, at jeg her til formiddag
afinstallerede hele Norton pakken (hvis den da er afinstalleret - har
hørt en del skrækhistorier desangående) og i stedet downloadede og
installerede AVG Anti-Virus Free Edition. Som jeg også kørte med på
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den gamle PC.
(Bagsiden af medaljen: Nu hænger jeg igen på diverse irriterende
web reklamer som Norton siede fra. Can’t win them all.)

Hvordan gør man…
Søndag, d. 16. april 2006 af Henrik Larsen
Ændre sit brugernavn (“Henrik Larsen” virker efterhånden en smule
langt og formelt), uden at hele bloggen går tabt? Kan man?

Så er ferien forbi

Tirsdag, d. 18. april 2006 af Henrik Larsen
Øv.

Mere 70’er nostalgi
Tirsdag, d. 18. april 2006 af Henrik Larsen
TV2 Zulu er (igen?) begyndt at sende Månebase Alpha (Space:1999)
og jeg var så heldig at fange introduktionsafsnittet i går. Det er en af
de serier jeg beklageligvis ikke fulgte som knægt (så meget mere
desto ærgerligt, når nu det var en af de scifi serier som vi kunne tage
dengang, modsat f.eks. Star Trek). Faktisk mindes jeg aldrig at have
set så meget som et klip fra Månebase Alpha før. Men jeg ejede et
par samlekort (a la dem til Star Wars) med fotos af bl.a. deres
raketfartøjer… det er alt. Første afsnit virkede ganske lovende på
sådan en hyggelig halvfjerdsermåde… afhængig af hvor mange afsnit
stationen viser vil jeg optage hele serien, for det DVD sæt, der er
tilgængelig i handlen p.t. koster en bondegård.

Xenu bevar mig vel
Tirsdag, d. 18. april 2006 af Henrik Larsen
Tom Cruise synker til nye dybder…

Apropos religiøse galninge
Onsdag, d. 19. april 2006 af Henrik Larsen
De danske medier er som sædvanlig langt bagude for de
internationale. Historien om Fred Phelphs, præst og bøssehader af
guds nåde (han er vist endnu mere langt ude end ham den dér
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svenske galning som ved… gud, havde jeg nær skrevet… blev frikendt
for at være et svin sidste år) har af uransagelige grunde først nu
fundet vej til Politiken. Det er en grotesk historie.

Dagens makabre
Torsdag, d. 20. april 2006 af Henrik Larsen
Nok kræver danskerne iflg. JP d.d. stadig større ligkister, men
alligevel. Mon ikke der menes 350 pund… trods alt?

Larsen længere

Torsdag, d. 20. april 2006 af Henrik Larsen
Vikariatet er blevet forlænget til 31.maj.

Man kunne jo også bare blive
vegetar
Fredag, d. 21. april 2006 af Henrik Larsen

Jeg finder det næsten overflødigt at linke, da medierne er fulde af
hårrejsende historier i disse dage om kødindustriens svinestreger.
Men her er da en af de seneste.
Det har længe været kendt - og mere eller mindre stiltiende
accepteret - at de danske supermarkedfødevarer er affaldsprodukter
fra industriens produktion af - efter sigende - fortræffelige
eksportvarer. Holdt sammen og pumpet op (eller som industrien
vistnok foretrækker at kalde det: forædlet) af og med diverse stoffer
& sager. Maden smagte vel ikke just godt, men syg blev man da i det
mindste ikke, plejede mottoet at være. Og så er den alligevel selvfølgelig, fristes jeg til at skrive - også gal dér.
Den danske kødindustri er pilrådden. Og som enhver, der har været
ude for et stykke råddent kød, misfarvet, stinkende og
maddikebefængt, er det en ubehagelig oplevelse, når noget sådan
kommer for en dag.
Men man… vi… ok, jeg æder det jo alligevel. Var det ikke nu, at jeg
burde springe ud (i det) og blive vegetar?
Jeg har faktisk prøvet at være blød vegetar (dvs. ost, smør og æg
var ok) i en månedstid eller to for år tilbage. Nærmest af
nysgerrighed, for at prøve det af. Jeg har i øvrigt også været på den
famøse Atkins kur eller en variant heraf som er ovre i den anden
grøft, mildest talt. Vegetartrippet kedede mig i længden og jeg
savnede smagen af en saftig bøf; Atkins gav mig dårlig mave og jeg
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savnede brød, ris og pasta endnu mere end jeg havde kødet før.
Tja, så er man blevet de erfaringer rigere.
Lidt apropos har jeg et anstrengt forhold til vegetarismen som
gennemført livsstil eller pseudoreligion. Jeg finder dens argumenter
dårlige og/eller slet og ret latterlige. Med fare for at fornærme en hel
masse læsere (ikke at det egentlig skal genere mig) følger her nogle
af punkterne; det er selvfølgelig både groft og polemisk, men det er
så bare mig - lev med det.
- Mennesket er fra naturens side ikke udviklet til at være kødædere.
Vrøvl. Vi er som vor nærmeste nulevende slægtninge chimpanserne
altædende (chimpanserne chokerede forskerne for et par årtier siden
ved ikke bare at være de hersens hyggelige liansvingende
bananædere, men også at jage og æde andre dyr - inkl. andre
abearter!); det er hvad vores tandsæt og fordøjelsessystem er gearet
til og vores kulturhistorie vidner om det fra day one, hvis ikke før. Jeg
er temmelig sikker på, at istidsmennesket ikke kun jagede
mammutter for uldpelsens skyld.
- Det er måske rigtigt, at vi indtil nu har praktiseret kødspiseri, men
vi har efterhånden udviklet os så meget kulturelt, er nået så langt i
udviklingen, at vi bør kunne lægge dette primitive barbari bag os
[lignende argumenter kommer ofte på banen, når diskussionen
gælder prostitution eller pornografi]. Nej vi kan ej. Mennesket er og
vil altid være et dyr som alle andre, med såkaldt primitive lyster og
behov som det kræver dækket. Deal with it.
- Kødspiseri er forkert/moralsk forkasteligt/syndigt. Pjat. Det er
naturens lov, at kødæder slår planteæder ihjel for at overleve.
Vegetarens argument er her, at mennesket, modsat en løve eller
ulv er moralsk overlegent nok til at indse syndigheden og bevidst
kunne afstå fra drabet. Ren pseudoreligion. Desværre forsøger nogle
af disse tosser at inkludere deres kæledyr - hunde og katte - i trippet
og vænne dem fra kødholdig kost, hviket især for kattes
vedkommende er rent dyreplageri.
- Det er synd for dyrene. Jeg kan godt følge argumentet for så vidt
det gælder industrielt landbrug, men ellers… Disney sentimentalitet!
- Kød er ulækkert. Nej, det er ej. Kød smager godt.
- Man bliver syg og dårlig af at spise kød og lever kortere tid end
vegetarer. Dø skal vi allesammen. Og modsat tobak kan man
heldigvis ikke være passiv kødspiser, med mindre da, at selve
kødlugten kan gøre en vegetar utilpas. Who knows.
Jeg gider ikke finde på mere lige nu…
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Nyt indeks projekt
Lørdag, d. 22. april 2006 af Henrik Larsen
Jeg er ved at udarbejde et indeks over pladeanmeldelser i min
samling af heavy metal blade og fanzines fra perioden 1984-1991
(samt nogle jeg lånte af Jack J. for et par år siden og nåede at
indeksere før tilbageleveringen). Formålet er bl.a. at listerne skal
være en hjælp i min fortsatte jagt på musikalske obskuriøsiteter såvel
som (af mig siden glemte) klassikere fra dengang. Plus, at det er
sjovt at lave sådanne lister. Synes jeg.
Kernen i indekset bliver albumanmeldelserne i “Metal Hammer”,
med enkelte supplerende bidrag fra udgivelser som “Metal Attack”,
“Hot Rockin” og “Metalized”. Mine samlinger og noter er langt fra
komplette og jeg orker ikke at gå intensivt efter at lukke hullerne.
Det må komme hen ad vejen, eller slet ikke. Vi får som sædvanlig at
se.
(Det her skulle egentlig have været postet i min heavy blog, men
der er ikke nogen som gider besøge den alligevel, sådet…)

Søndagsmiserabilitet og Twin
Peaks
Mandag, d. 24. april 2006 af Henrik Larsen
Jeg vågnede med et slemt forkølelsesallergi anfald i går søndag. Var i
en aldeles miserabel tilstand som desværre ikke blev bedre. For på
en eller anden måde at få tiden til at gå, gik jeg i kælderen og
gravede mine gamle tv-optagelser af “Twin Peaks” frem og tilbragte
resten af dagen med at overføre episoderne til harddiskoptageren og
brænde dem ud på DVD skiver. Jeg nåede til og med episoden, hvor
Major Briggs bortføres af skovens ånder. Fortsættelse følger…
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En discmans død
Mandag, d. 1. maj 2006 af Henrik Larsen
Jeg besøgte min bror Joachim i går søndag. Vi er begge nogle værre
hifinørder (om end prisbevidste og ateistiske hifinørder - ikke noget
kabelvoodoo her) og noget vi elsker at gøre os kloge på er
remastered overfor ikke-remastered musik. (Hvis jeg nogensinde
udgiver et nyt blad efter Obs 10 - såfrem det nogensinde osv - så
bliver det et oneshot zine udelukkende om musik, det har jeg lovet
min bror.) Vi tilbragte eftermiddagen med at lytte til cd’er, lp’er og
sågår et kassettebånd med AC/DC, Deep Purple, Alan Parsons
Project, ELO m.fl., mens vi drak kaffe og spiste Twist chokolader.
Meget fornøjeligt.
Da jeg skulle hjem og stod nede på S-togs stationen og pakkede
discmanden frem, viste den sig at være på det nærmeste fladmast og
aldeles kaput. Åbenbart er jeg kommet til at sidde på den
frakkelomme, hvori den lå, under besøget hos min bror. Og jeg hører
ikke til de letteste…
Hvad nu - ja, det er et godt spørgsmål. Af lydæstetiske grunde
foretrækker jeg en rigtig cd afspiller fremfor en mp3, men må se i
øjnene, at det kan blive svært at finde en god model, og at
sidstnævnte har sine fordele… således kan en mp3 afspiller vel
næppe rammes af mobil jamming som jeg med stor irritation har
oplevet med den nu hedengangne discman…

Sådan er kapitalismen
Mandag, d. 1. maj 2006 af Henrik Larsen

Efter at en række kapitalfonde overtog TDC i vinters har ejerne
systematisk plyndret kassebeholdningen og stoppet pengene i deres
private bukselommer. Ca. 44 mia. kroner, iflg. Jyllandsposten. Arme
TDC medarbejdere; koncernen må nok i nær fremtid igennem en ny
slagterunde for at skaffe flere penge til de umættelige ejere. Sådan
er kapitalismen, kære venner. God 1. maj.

Schreiben Sie, bitte
Onsdag, d. 3. maj 2006 af Henrik Larsen
… sagde min tysklærer i gymnasiet, Olav, altid, når man skulle op til
tavlen. (Han lever for resten endnu.) Jeg kom ud som nysproglig
student med elendige karakterer i tysk og fransk. Fransk lærte jeg
aldrig et suk af; tysk forstår jeg rimelig godt på skrift og i tale, men
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behersker ingen af delene selv. Da jeg ikke så tysk tv som barn og
kan have fået det ind af dén vej må det vel betyde, at min tysklærers
anstrengelser har haft en vis effekt, trods alt. Tak for det, Olav.
Netop det at skrive er jeg begyndt på igen (dog ikke med kridt eller
på tavle). Lidt inspireret af Bo som det sidste stykke tid har kæmpet
med et større manuskript og annonceret titlerne, efterhånden som
teksterne med møje & besvær, blod, sved, tårer og diverse andre
sekretioner bliver til, kan det oplyses, at jeg p.t. arbejder på et coda
til manuskriptet Tiden tur-retur. Efter at have tumlet med og
forkastet diverse prætentiøse overskrifter (bl.a. Burroughs parafrasen
“Billetten (alt. Passageren), der ikke eksploderede”) er jeg - foreløbig
- endt op med denne: “Vraggods, hittegods”. Teksten indeholder bl.a.
en ny handskehistorie.

Stjernekrigen StarWars
Torsdag, d. 4. maj 2006 af Henrik Larsen
Den originale StarWars trilogi kommer på DVD til efteråret. George
Lucas har åbenbart ment, at han også ville have en bid af kagen jvf.
det udbredte salg af piratkopier (taget fra de gl. laserdisk udgivelser).
Personligt er jeg temmelig begejstret for nyheden.
Og ville blive dobbelt-plus begejstret, hvis Lucas benyttede
lejligheden til at vedlægge diverse legendariske fraklip så som scenen
med Biggs og Luke på Tattoine. Men det er nok at håbe på for meget.
Uanset hvad: En stor nyhed.
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Garderobe med pladsmangel
Lørdag, d. 6. maj 2006 af Henrik Larsen

Jeg har lige investeret (alt for mange penge) i en smart
safarivindjakke oppe på Fisketorvet. Mine gl. vindjakker er temmelig
slidte og jeg ser åndssvag ud i habitjakker, selvom jeg har en del af
slagsen. Eller… nå ja, lad os bare sige, at det ikke rigtig er mig.
Anyway, som det sikkert fremgår af ovenstående foto (skudt i et spejl
og derefter spejlvendt!), strammer den lige lovlig rigeligt. Den er
faktisk noget nær for lille. Til trods for, mine damer og herrer, at der
er tale om en model XXL. Fandme første gang nogensinde, at jeg
har måtte gå op i den størrelse og så passer den alligevel ikke helt.
Javel, jeg er for tyk om maven, men alligevel. Efter normale
spilleregler burde jeg nærmest drukne i en sådan model. Hvad går
der af tøjfabrikanterne? Jeg har ældre skjorter i L som passer
fortrinligt og ditto nye i XL som sidder elendigt. Verden er af lave,
arrrggghhh…
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Update1: Det har været oppe at vende i kommentarerne, at det
stramme snit kan skyldes, at tøjet stammer fra Kina e.l. Faktisk er
min ny jakke “designed in Sweden”. Og svenskerne, well, her kunne
jeg godt fyre en joke af om, at de jo plejer at være store på den,
men ved et pudsigt sammentræf konstaterer Politiken d.d., at det
vitterlig forholder sig sådan. Andre forhold må derfor gøre sig
gældende.
Update2: Nu fandt jeg omsider på et brugbart tag til indlægget
(oplagte ord som tøj og påklædning var jo dømt ude pga. æ-ø-å
syndromet): konfektion. Slid det med helse!
Update3: Mit valg af jakke var stærkt influeret af mit krav til mange,
brugbare lommer. Klaus Johansen har andetsteds beskrevet alle de
uundværligheder han ynder at stoppe i rygsækken; jeg foretrækker
en komprimeret løsning i form af bugnende jakke- og bukselommer,
da jeg hader at daske rundt med rygsække, tasker, muleposer o.l.,
med mindre, at det er absolut påkrævet. Således skal yderlommerne
helst kunne bestå DVD prøven (der gør de på den nye - om ikke
andet). Har dog ofte en sammenfoldet plastikpose med i lommen til
større. spontane indkøb, eller hvis det pludselig bliver for varmt til at
gå i jakke. Et håndklæde er der desværre ikke plads til…

Vilde dyr i varmen
Søndag, d. 7. maj 2006 af Henrik Larsen
Ja, så smutter jeg snart afsted. Vi skal i Zoologisk Have og selvom
det er rigtig mange år siden sidst vil jeg virkelig anstrenge mig for
ikke at gå rundt og køre et eller andet barndomsegotrip. For det er
uhøfligt, slet ikke derfor vi mødes og måske bliver jeg så kastet for
løverne. Hvilket jeg ærlig vil have fortjent.
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Søndagsdyr
Mandag, d. 8. maj 2006 af Henrik Larsen

Bjørnemor passer på.

Ulvesiesta
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Pingvin i rette element

Der er noget cool og også lidt uhyggeligt ved krokodillen. En ægte
øglearistokrat som har overlevet sine storebrødre, dinosaurerne og
næppe regner mennesket for andet end en dilettantisk opkomling.
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Vi var ikke helt sikre, men det ligner et intimt møde mellem to
skildpadder!

Flere søndagsdyr
Mandag, d. 8. maj 2006 af Henrik Larsen
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Rudolf i færd med at klø sig bag øret (tror jeg nok)

Bortset fra denne ‘lille’ fyr som traskede fornøjet rundt under den
danske (og til en afveksling aldeles skyfri) forsommerhimmel, var
elefanterne i Zoo et deprimerende syn. Et stort anlæg er under
opførelse, men indtil da logerer de i nogle uhyggeligt små rum, hvor
de dårlig nok kan vende sig. En slagskygge fra fordums triste
zoologiske haver og ikke disse store, livsrumkrævende dyr værdigt.
Til sammenligning havde firbenene nærmest absurd meget plads. Så
generøst var deres værested, at vi faktisk ikke kunne få øje på en
eneste beboer!

Hemmelige foreninger
Tirsdag, d. 9. maj 2006 af Henrik Larsen

Jeg er blevet involveret i et meget hemmeligt projekt, men det kan
jeg naturligvis ikke fortælle mere om her! Sidst jeg var medlem af
sådan noget var (hvis jeg husker ret) tilbage i folkeskolen, hvor jeg
sammen med en eller flere kammerater (det står så lidt uklart),
inspireret af “Alfred Hitchcock og De tre detektiver” havde lavet en
amatørdetektivforening som vi kaldte for “Jupiterforeningen” eller
“Jupiterklubben” (not quite sure of that either), selvfølgelig efter De
tres anfører Jupiter Jones. En af opklaringsopgaverne gik ud på vha
lup at analysere gamle cigaretskod fundet på gaden for narkotika
(vores ideer om narkotika var temmelig tågede). Foreningen holdt
vist kun et par måneder…
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Dut-dut-dut
Onsdag, d. 10. maj 2006 af Henrik Larsen
Først røg drejeskiven og nu er det snart helt slut med gammeldags
fastnettelefoni, hvis man skal tro eksperterne. Personlig kan jeg ikke
fordrage mobiltelefoner. Knapperne er for små, sms har fanden
skabt, jeg er ude af stand til at bortfiltrere trafik og anden
udenomslarm, når jeg står med den fordømte tingest på åben gade
eller i S-tog… og sådan kunne jeg blive ved.

Færøsk formørkelse
Fredag, d. 12. maj 2006 af Henrik Larsen

Jákup Eli Jacobsen udstiller sig i dagens online udgave af Politiken
som en narrøv af første klasse. Og hvem er så denne Jacobsen? Jo,
han er leder af Færøernes største biografi i Torshavn (hvilket i det
mindste lyder imponerende) og har i et anfald af hellig foragelse valgt
at boykotte (eller rettere lade sin biografi boykotte) Da Vinci
mysteriet, baseret på bogen af samme titel, fordi den angivelig skal
være gudsbespottende. Jacobsen har i fin fundamentalistisk stil
selvfølgelig ikke læst bogen. Gud fader bevares da, han kunne jo tage
skade på liv og sjæl af den oplevelse, for slet ikke tale om hvad
naboerne ville sige. Men andre har fortalt ham, at “filmen bl.a. viser,
at Jesus fik børn med en kvinde”. Stærke sager… i hvert tilfælde på
Færøerne.
Endnu et argument for rigsfællesskabets ophævelse, skulle jeg
mene. (Skrevet med beklagelse, fordi jeg udmærket ved, at der også
findes fornuftige og tænksomme færinger. I må have det hårdt.)

Hemmelig, nemmelig
Lørdag, d. 13. maj 2006 af Henrik Larsen
Det går fremad med min del af det hemmelige projekt. Hys, hys, ikke
et ord til nogen, okay?

Akseldrejning

Mandag, d. 15. maj 2006 af Henrik Larsen
Bo må tilgive mig, at der ikke er noget scan af forsiden, men mit
eksemplar af hans seneste hæfte, Akseldrejning blev temmelig
krøllet af at have ligget i en jakkelomme det meste af lørdagen (long
story). Hæftet samler tekster af blandet form - digte, email
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korrespondance, små historier m.v. - og indhold, overvejende
personlige erindringshistorier. Erindringer er noget jeg selv ‘gør i’ og
det er altid interessant at kigge andre over skulderen her. Nu sidder
jeg ikke lige p.t. med hæftet ved hånden, men de historier jeg
umiddelbart bed mærke i var dem om vennen Dan, om Bos
forskellige idiosynkrasier så som forholdet til uspoleret natur og
svømning - og om Sølvpil som jeg nok læste på en lidt anden måde
(eller rettere, kun læste sporadisk) i den alder.
Jeg har modtaget en del småtryk fra Bo efterhånden og ikke alt har
været lige fængende. Nu vil jeg godt vove et glasøje og udnævne
Akseldrejning til det mest vedkommende, helstøbte og, ja,
vellykkede so far.

Doctor Who DVD nyt
Tirsdag, d. 16. maj 2006 af Henrik Larsen
Det er sluppet ud, hvad de næste to Doctor Who DVD udgivelser i
den gamle eller klassiske serie bliver: Tom Baker historien Hand of
Fear (27/07) og Colin Baker historien Mark of the Rani (04/09).
Begge kan forudbestilles fra Play.com.
Dette efterlader stadig én enkelt uannonceret titel for i år og her
gætter jeg på Sylvester McCoy historien (som også var den sidste
transmitterede historie før serien blev lagt på is i 1989) Survival.
Vel, vi får at se.
Herunder: Ny opdateret liste pr. d.d. over de helt eller delvis
bevarede historier som endnu mangler at blive udgivet (eller
annonceret til udgivelse) på DVD. (Key to Time sæsonen tæller som
udsendt, skønt det kun var i USA.)
William Hartnell - 1.Doktor - 1963-1966
The Keys of Marinus
The Sensorites
The Reign of Terror (2 ud af 6 episoder mangler)
Planet of Giants
The Rescue
The Romans
The Space Museum
The Chase
The Time Meddler
The Ark
The Gunfighters
The War Machines
The Tenth Planet (1 ud af 4 episoder mangler)
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Patrick Troughton - 2.Doktor - 1966-1969
The Ice Warriors (2 ud af 6 episoder mangler)
The Dominators
The Invasion (2 ud af 8 episoder mangler)
The Krotons
The War Games
Jon Pertwee - 3.Doktor - 1970-1974
Doctor Who & The Silurians
The Ambassadors of Death
Terror of the Autons
The Mind of Evil
Colony in Space
The Daemons
Day of the Daleks
The Curse of Peladon
The Sea Devils
The Mutants
The Time Monster
Frontier in Space
Planet of the Daleks
The Time Warrior
Invasion of the Dinosaurs
Death to the Daleks
The Monster of Peladon
Planet of the Spiders
Tom Baker - 4.Doktor - 1974-1981
Robot
The Sontaran Experiment
Revenge of the Cybermen
Terror of the Zygons
Planet of Evil
The Android Invasion
The Brain of Morbius
The Seeds of Doom
The Masque of Mandragora
The Deadly Assassin
The Face of Evil
The Invisible Enemy
The Image of the Fendahl
The Sun Makers
Underworld
The Invasion of Time
Destiny of the Daleks
The Creature From the Pit
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Nightmare of Eden
The Horns of Nimon
Shada (ufuldstændigt produceret historie)
Meglos
Full Circle
State of Decay
Warriors’ Gate
The Keeper of Traken
Logopolis
Peter Davison - 5.Doktor - 1981-1984
Castrovalva
Four to Doomsday
Kinda
Black Orchid
Time-Flight
Arc of Infinity
Snakedance
Mawdryn Undead
Terminus
Enlightenment
The King’s Demons
Warriors of the Deep
The Awakening
Frontios
Planet of Fire
Colin Baker - 6.Doktor - 1984-1986
The Twin Dilemma
Attack of the Cybermen
Timelash
Trial of a Time Lord (paraplytitel for sæson 23; i alt 14 episoder)
Sylvester McCoy - 7.Doktor - 1987-1989
Time & the Rani
Paradise Towers
Delta and the Bannermen
Dragonfire
The Happiness Patrol
Silver Nemesis
The Greatest Show in the Galaxy
Battlefield
Survival
Officielle spin-offs
K9 and Company
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Sjælens store regnvejrsdag
Tirsdag, d. 16. maj 2006 af Henrik Larsen
Det er en grå og kølig, regnvejrssilende maj morgen. Jeg havde
virkelig lyst til at tage en fridag, men droppede tanken, fordi det på
en eller anden måde var for nemt, for fejt. Togene var forsinkede.
Jeg gider ikke lave noget og her sidder jeg så foran computeren, med
arbejdsprogrammet åbent. Mine kolleger har sat flag på bordet. Det
er min fødselsdag; jeg bliver, jeg er 39 år. Fanden tage det.

Back to normal

Onsdag, d. 17. maj 2006 af Henrik Larsen
Så er det hverdag og solen skinner igen…

Projektmageren
Torsdag, d. 18. maj 2006 af Henrik Larsen

Hvis Klaus Johansen er listemageren, så må jeg vel være
projektmageren. Der er temmelig mange bolde i luften efterhånden.
Bladet som det kniber med at gide lave færdigt - deadline er for
længst overskredet; bogmanuskriptet; heavyrock projektet; det
hemmelige projekt og et par andre ting som ligger og simrer i
baghovedet. Meget af fritiden går med at sidde foran computeren om
aftenen og enten arbejde med lydfiler eller lytte til musik, mens jeg
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skriver på artikler, essays, prosadigte m.v. Her er jeg virkelig glad for
min ny computer. Den gl. havde en notorisk tendens til at crashe,
hvis der kørte meget mere end én program ad gangen. Det er en
ny følelse af frihed, at kunne gøre (næsten) hvad jeg vil…

Strukturændringer
Torsdag, d. 18. maj 2006 af Henrik Larsen
Store omvæltninger i mit liv på vej: I morgen kommer der en
fragtmand med diverse reolmoduler, skabe, stole og borde jeg har
bestilt fra et kontormøbellager i Tåstrup. På sigt vil det betyde noget
mere orden i mine samlinger m.v. På kort sigt naturligvis endnu mere
kaos end sædvanlig!

Blod, sved og reoler
Lørdag, d. 20. maj 2006 af Henrik Larsen

Vel, det gik ikke helt som planlagt (hvornår har noget gjort det?). En
af de to reolmoduler var ved en fejltagelse fra forretningen ikke
pakket med i fragtmandslæsset, så det manglende har jeg først
modtaget i dag og der går så et stykke tid fra nu af, før min bror
Joachim og jeg orker at fortsætte arbejdet, så det må altså stå
usamlet så længe. Som en del af det øvrige materiale. Der meldte sig
en del logistiske problemer undervejs og sove/arbejdsværelsets
præcise indretning svæver p.t. stadig lidt i det uvisse. Inkl. noget så
banalt og essentielt som hvor sengen skal stå!
For at det ikke skulle være løgn var der knas med mit
digitalkamera, så hovedparten af fredagens fotos gengivet her er
taget med min brors.
Advarsel: Svedige nærbilleder af blogredaktøren forude!
[af hensyn til trafik på webhotel har jeg måtte slette de fleste igen]
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Joachim ved at samle reolsystemet..
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Så skal der fandme sættes bøger op!
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En træt, men glad blogredaktør: Edge og Morgan Kane er kommet på
rette hylde. Fortsættelse følger, formodentlig i næste weekend…

Svaj, sved og sentenser
Mandag, d. 22. maj 2006 af Henrik Larsen

Hm, den reol som foreløbig er sat op svajer betragteligt og det
skyldes ikke kun, at mit gulv er hamrende skævt. Må indrømme, at
det irriterer min æstetiske sans en smule. Ellers er det selvfølgelig
mægtig praktisk pludselig at kunne sætte ting ind i rum, sådan på en
struktureret måde. Selvom der kun er plads til en brøkdel af
videobåndene. Jeg frygtede dette. Der er åbenbart ingen vej udenom,
end at opmagasinere hovedparten og så have et par hundrede
stykker af de mest… hmm… obskuriøse i lejligheden som showcases.
Or something like that.
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Og apropos, så begyndte jeg i går aftes på at skrive lederen til
Obskuriøst nr. 10. Det er svært at opsummere mine følelser og
erfaringer fra det forgangne halvandet år. Og vælge hvor der bør
omtales og hvor der bør ties (I’m looking at you, Michael). På en
enkelt bladside.
Jeg regner med senere at udgive en lille flyer med kommentarer til
hver enkelt nummer i rækken, inkl. løse blade og cd’er. Og måske
den cd idé jeg luftede tidligere med skitser og scans.

Dryp dryp dryp
Mandag, d. 22. maj 2006 af Henrik Larsen
Nej, jeg siger ikke noget. Ok, da. Det er et projekt. Et hemmeligt
projekt. Som involverer mig og så nogle andre. Vi laver noget
kreativt sammen. Som sagt: et projekt. Det må række.

En genoplivning

Onsdag, d. 24. maj 2006 af Henrik Larsen
Min bror meddeler, at han med held har genoplivet den discman jeg
udsatte for min ikke ubetydelige kropsvægt og herefter regnede for
afgået ved døden. Hurra!

Uncle Bob
Onsdag, d. 24. maj 2006 af Henrik Larsen
Nå for helvede, man forventes at skrive et eller andet om Bob Dylan.
Jamen, jeg har ikke rigtig noget nært og interessant forhold til
manden og hans kunst; kender kun 8-10 af hans albums og har
aldrig oplevet ham live; det tætteste jeg kom på sidstnævnte var det
år på Roskilde Festivalen, hvor jeg sad i et nærliggende telt og
spillede skak med en fuld tysker, mens onkel Bob var på scenen
udenfor. Hvad mange har bebrejdet mig lige siden. Min store helt
Robyn Hitchcock er helt tosset med ham og har indspillet 117
coverudgaver plus det løse, så indirekte har jeg faktisk en pæn stor
Dylan samling, men af originale cd’er kun en lille håndfuld, deriblandt
nok den jeg hører mest af dem, nemlig Highway 61. Dén holder 300%.
Og med disse hastigt skrevne, banale, men oprigtige ord vil jeg gå
ud til køleskabet og åbne en flaske champagne. Det er
himmelfartsferie.
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Fredagsimpulsshopping
Fredag, d. 26. maj 2006 af Henrik Larsen
Jeg tilbragte første halvdel af himmelfartsfredagen i selskab med min
kammerat Peter, på impulsshopping i det indre København. Vi var
bl.a. i Faraos Cigarer, Fona 2000 og TP Musik. Her er hvad jeg kom
hjem med:
- En schweitzerkniv med essentielle funktioner så som øl, vin og
dåseoplukning. Kun fantasien sætter tilsyneladende grænsen for hvad
fabrikanterne kan finde på at proppe i sådanne knive; en af
maximodellerne var så absurd overudrustet med skummelt udseende
blade og gadgets, at den burde have været markedsført som
Torturbødlens Lille Hjælper.
- Heroes of Might & Magic III, et lidt ældre strategispil på tilbud. Jeg
er stor fan af adventurespilsserien Might & Magic og blev i vinters
gjort opmærksom på strategi spinoff-serien, hvoraf jeg foreløbig har
gennemspillet (det meste af) HMM IV. En meget rost HHM V er i
øvrigt netop lanceret.
- Green Lantern - Green Arrow, bind 1 og 2, af Dennis O’Neal og Neal
Adams. Tidligere udgivet i hardcover som Hard Traveling Heroes.
Legendarisk politiserende og moraliserende kreds af historier fra
begyndelsen af 70’erne med Grønne Lygte & Pil (og af og til Sorte
Fugl og en Vogter) i kamp mod narkohandlere, racister,
boligspekulanter, religiøse fanatikere og andre realistiske skurke. Kan
virke lige lovlig naiv og frelst på nogle læsere, måske, men dengang
var serien totalt revolutionerende. Og så var den rigtig flot tegnet!
Hovedparten af historierne blev udgivet på dansk i slutningen af
samme årti, desværre hulter til bulter, spredt ud over “Supersolo”,
“Superman’s Gigant”, det regulære “Superman med Batman” og
muligvis et par andre titler jeg ikke kender til. Rart omsider at kunne
læse serien komplet, i den korrekte rækkefølge og med alle historier
farvelagt. Dennis O’Neal har skrevet en lang intro. Rendyrket
nostalgi.
- Tre gode cigarer. Jeg fik selvfølgelig ikke taget mig sammen til at
åbne champagnen i går. Så i aften skal det være og når nu proppen
er af, bogstavelig talt, hvorfor så ikke lidt røg til? Overvejede en
pakke smøger, men fik lyst til noget mere lækkert (næppe et ord som
bliver brugt særlig ofte i forbindelse med tobak!).
Nå ja… og ferien er ikke forbi endnu…
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Doktor Dyregod Larsen
Mandag, d. 29. maj 2006 af Henrik Larsen
På vej til og fra arbejde går jeg igennem et ældreboligkvarter. Her til
morgen mødte jeg en sort tyk kat som sad og mediterede på en
græsplænerabat. Vi hilste pænt på hinanden og jeg fik lov til at klø
den bag øret. Det er ved at blive en hel vane. I lørdags var jeg blevet
indkaldt af min veninde Laila til at renovere havemøbler på hendes
terrasse. Vi kom nu ikke så langt med arbejdet pga. det svingende
vejr, men så fik jeg da set hendes hjem og hendes to pragtfulde
amerikanske langhårede katte (minder lidt om norske skovkatte af
udseende) som med sand dødsforagt kravlede rundt på
terrasserækværk og hustag.
Himmelfartsdagene har i det hele taget stået i håndværkets tegn.
Torsdag kom Ralph (som p.t. har fortrukket til Berlins underverden)
og hjalp med at kassere mit gamle skrivebord og opstille det ny; i går
søndag var broder Joachim forbi og hjalp med at sætte nr. 2
reolmodul op samt nogle andre småting.
Det er typisk at trods nøje opmåling og planlægning, så viser
boligindretsmæssige puslespil sig i praksis sjældent at gå helt op. Og
jeg har haft en del kvaler i den retning. Som for eksempel hvor
sengen skulle stå. Burde jeg måske helt droppe sengen i
soveværelset og i stedet anskaffe en sovesofa til stuen? Den løsning
jeg (om ikke andet så midlertidig) har valgt, består i at placere
sengen lidt forskudt ud fra reolmodulerne. Sengen er nemlig nem at
flytte, hvis jeg vil have adgang til de nederste reolrum og det er alt i
alt den mindst ringe løsning…

De dér husstandsomdelte
gratisaviser
Mandag, d. 29. maj 2006 af Henrik Larsen
Bliver disse meget omtalte gratisaviser, der angivelig skal omdeles til
samtlige landets husstande opfanget af nej-tak-til-reklamer
ordningen eller smutter de igennem? Vil fandme ikke have sådan
noget lort indenfor døren, hvis jeg på nogen måde kan slippe. Evt.
forslag modtages med interesse.
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Wodehouse i toget
Tirsdag, d. 30. maj 2006 af Henrik Larsen
Jeg er begyndt at læse Wodehouse i toget til og fra arbejde igen.
Bunken bliver vendt og jeg griber et bind Jeeves & Wooster historier
og putter det i jakkelommen. Lige nu er det Very Good, Jeeves som
er en af de bedre romaner. Jeg ejer hele Jeeves & Wooster serien på
usandsynlig mange bind af romaner og noveller (romanerne holder
bedst), samlet over mere end tyve år. Et sammensurium af gulnede
Penguin udgaver fra 1930’erne, slidte amerikanske paperbacks (Pan,
så vidt jeg husker), en håndfuld splinternye, ækelt plastikagtige
udgaver med stregkoder og webaddresser… det er mange bøger og
jeg aner et vist overlap i novellerne. Ikke at jeg læser dem så ofte…
Det hele begyndte ellers med mine forældres lille danske
novellebind som jeg fandt på en reol i 13-14 års alderen, sådan cirka:
Jeeves, den uforlignelige. Der gik en del år, før jeg opdagede, at
der fandtes flere bind med lignende historier på dansk. Endda hele
romaner. Og endnu flere år, før jeg fik fat i engelske udgaver - og
ikke har set mig tilbage siden. Bortset fra mine forældres bog. Det
var en af de ting jeg slog kloen i (ikke at der lød nogle protester), da
mine søskende og jeg skulle rydde op i dødsboet. Ligesom Peter
Plys, Campes udgave af Robinson Crusoe og Martins
Verdensatlas. For bare at nævne nogle få titler. Jeg har for resten
også den reol de stod på!
Min favoritbog i serien må være Joy in the Morning. Den mest
skuffende (fraset anormaliteten Ring for Jeeves) er Aunts aren’t
Gentlemen, Wodehouses sidste Jeeves & Wooster bog. Den kører
meget på rutinen, men på det tidspunkt havde forfatteren også
aftjent sin litterære værnepligt, for at sige det mildt. Wodehouse var
hyper-mega produktiv. Han har skrevet en sværm af bøger med
andre figurer som jeg nok aldrig får læst (og som vel få… eller i hvert
tilfælde færre læser i dag).
Nevermind. Rart at være tilbage i Wodehouseland.

Tanker om en gammel kending
Onsdag, d. 31. maj 2006 af Henrik Larsen

Flere har spurgt om jeg vil skrive en decideret artikel om Michael
Porel. Lige nu har jeg ingen konkrete planer, selvom det da er
fristende. En mulig titel kunne i givet fald være “…og når jeg næste
gang kommer til Danmark”. Men lad nu tiden råde.
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Ventetid
Fredag, d. 2. juni 2006 af Henrik Larsen
Jeg går og venter på en masse gode sager som angivelig er på vej i
posten. Såsom Alien Quadrilogy (til den rørende sum af atten pund)
fra play.com; vol.2 af den ny Doctor Who sæson fra samme steds;
den forlængede udgave af Alien vs Predator fra cd-wow… hm, har
jeg glemt noget? Anyway, det hele er på vej, men alligevel vil jeg
vædde en pose Superpiratos på, at intet når frem i tid til pinsen.
Verden er bare ond og uretfærdig.

Xenomorph this!

Lørdag, d. 3. juni 2006 af Henrik Larsen
Til trods for de forhold at 1) pakken lå over momsgrænsen og 2)
posten sjældent uddeler “klodser” (pakkeagtige breve) om lørdagen,
hvorfor en levering af min Alien Quadrilogy 9-disk boks, bestilt i
mandags, turde have lange udsigter, så ringede postbudet sgu på
min dør for et øjeblik siden og overrakte mig trofæet - fantastisk!
(Det lidt kiksede var, at jeg lignede en mand som havde siddet den
halve nat og drukket det meste af en flaske rødvin og røget det
meste af en cigar, hvorefter han var vaklet i seng ved fire-tiden og nu
lå og svedte tømmermænd… hvilket så faktisk netop var tilfældet…
ikke just en præsentabel Henrik Larsen som åbnede døren og endda
havde fået sine shorts omvendt på i farten…)
£17.99 hos Play er totalt røverkøb og så skidt, pyt med at det
efterhånden er en temmelig aldersstegen udgivelse. Jeg har altid
været vild med filmene, dvs. de tre første som jeg har set på tv
mange gange. Jeg købte specialudgaven af Aliens, da den kom på
dansk salgsvideo for en ti års tid siden og har sandelig båndet endnu.
Men der er meget nyt for mig i den boks - og her tænker jeg ikke så
meget på de tons og atter tons af dokumentarer, trailere og andet
ekstramateriale. Næ, dette er for mig hovedårsagerne til at købe
boksen:
- Alien Director’s cut: Jeg har aldrig set de legendariske ekstra
scener før
- Alien 3, den lange udgave som alle siger gør filmen ti gange bedre
- Alien Resurrection har jeg aldrig set før overhovedet af respekt
for hvad jeg opfattede som den perfekte afslutning på trilogien med
Ripley som ofrer sig for menneskeheden a la Jesus (uden at jeg
er nogen Jesus fan, men det er en perfekt kunstnerisk scene); nå,
nu skal filmen da have en chance…
Og så bliver det da rart at gense Aliens, hvor jeg endda kan vælge

190

mellem den korte og den lange udgave… noget jeg er utilfreds med i
den lange er prologen med kolonisterne… synes det virker meget
mere dramatisk, at seeren kun gradvis opdager hvordan det står til
med kolonien, ligesom marinesoldaterne… men ellers en fantastisk
film, måske den perfekte scifihorroractionfilm…

En hyggelig weekend
Tirsdag, d. 6. juni 2006 af Henrik Larsen
Der skete ikke så meget i weekenden, bortset fra søndag, hvor jeg fik
besøg af tre kammerater fra Fantastik foreningen og vi sad og så
Doctor Who historier hele dagen og aftenen…

Nyt fra en gammel kending
(opdateret)
Tirsdag, d. 6. juni 2006 af Henrik Larsen
Min gamle ‘ven’ Michael Porel er på banen igen. Jeg havde egentlig
troet at han ville ligge lavt efter vores skærmydsler sidste år, men
han havde altså andre planer. Kort fortalt mistede jeg og andre
fanzineredaktører troværdigheden til ham som kilde og lod ham det
vide, i (for mit vedkommende) stærkt utvetydige vendinger.
Michael har fået udgivet en kriminalroman, “Frygtens labyrint” på
forlaget Rosenkilde. Godt for ham - han er en glimrende forfatter; det
jeg studser over er pressematerialet, hvoraf det bl.a. fremgår, at
filmen er under adaption i Hollywood, med skuespilleren Rob Lowe i
hovedrollen.
Opdatering: Chester’s Bogcafé har af ukendte årsager fjernet
bogens indholdsbeskrivelse fra deres hjemmeside. Den kan heller
ikke fiskes frem fra google. Heldigvis nåede jeg at gemme en kopi og
bringer her teksten som læserservice:
Frygtens Labyrint
Af Michael Porel
Beskrivelse:Ikke tilgængeligt
Indholdsbeskrivelse:Fængselsbetjenten Steve sidder i uheld. Han
bliver presset til at hjælpe en indsat med at flygte, og det koster ham
jobbet. Snart efter bliver han opsøgt af den flygtede fange som
betror ham den livsfarlige hemmelighed bag flugten.
Nervøst søger Steve hjælp hos sin ven rigmandssønnen Alec Proctor.
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Men da Steve er millimeter fra at blive brutalt myrdet i Alecs pool,
begynder frygten for alvor at krybe ind under huden. Med Alec i
spidsen flygter de fra en fjende, de ikke kender, og som viser sig at
være farligere og mere magtfuld, end de kan forestille sig.
Frygtens Labyrint er under indspilning i Hollywood med Rob Lowe i
rollen som Alec Proctor.
Michel Porel er dansk født og bor i Californien, USA, hvor han driver
sit eget filmselskab og arbejder med uafhængig filmproduktion.
Så vidt pressemeddelelsen. Jeg tillader mig med Michaels track
record in mente at tvivle en smule på historien. Nå ja, måske mere
end en smule. IMDb er tavs om emnet. Forlaget gled af på en
henvendelse pr. email. Nu har jeg mailet Lowe himself via en officiel
fanside og spurgt til rollen. Måske svarer han ikke, men det kan jo
være, at… han gør!
Jeg er i øvrigt begyndt at skrive lidt om bekendtskabet med Michael.
Det foreløbige resultat kan læses her.
(indlæg oprindelig skrevet i maj; opdateret og sparket opad 6. juli)

Helt ud i rummet
Torsdag, d. 8. juni 2006 af Henrik Larsen
Nu skulle den dø, den slat snaps på bunden af flasken købt lige før
jul. Jeg er ikke den store snapsedrikker og når jeg køber en flaske
hver december er det vist nærmest sådan lidt småborgerlig
tankegang som sniger sig ind, ligesom når jeg køber pebernødder og
klejner. Sådant hører sig til, ligger i baghovedet. Anyway, jeg havde
en uåbnet 2 liter appelsinvand og en halvfyldt pose slik til overs fra
Doctor Who seancen i søndags og Sæson 2, disk 2 af den ny serie var
kommet med posten. Så der var dømt flyversjusser, vingummibiler
(!) og David Tennant i lange baner…
Vågnede ved tre-tiden om natten, på min seng, tøj på, lys over det
hele osv. En klassisk situation. Jeg er blevet en værre svagdrikker på
mine halvgamle dage og burde efterhånden vide bedre.

Meteornedslag i Norge
Lørdag, d. 10. juni 2006 af Henrik Larsen

Natten til onsdag blev det nordlige Norge ramt af en gigantisk
meteor. Effekten af nedslaget svarede i kraft omtrent til detoneringen
af Hiroshima bomben (minus radioaktivitet, naturligvis), men
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heldigvis skete det i ødemarken og ingen kom så vidt vides noget til.
Jeg faldt over historien på (af alle steder) et Doctor Who
messageboard. Der er så vidt jeg kan se ingen danske aviser som har
fanget den endnu.

Billet til Hitchcock
Mandag, d. 12. juni 2006 af Henrik Larsen
Så fik jeg bestilt billetter til Robyn Hitchcock på Loppen, 4. juli kl. 21.
Ja, jeg lod mig rive med og bestilte to, uden at have nogen konkret
ledsager i tankerne. Sprede det glade budskab osv. Bagefter faldt det
mig ind, at den mest oplagte at invitere ville være min veninde Laila,
så det har jeg gjort. Skulle det nu træffe sig sådan, at hun ikke har
tid eller lyst, må jeg tage en runde i bekendtskabskredsen. Og om
helt galt går, er der altid Den blå avis.

Manuskriptfragmenter
Mandag, d. 12. juni 2006 af Henrik Larsen

Jeg har tænkt lidt på at privatudgive et manuskript påbegyndt helt
tilbage i 1997 og aldrig fuldendt. Forskellige versioner af
manuskriptet eksisterer som print eller cd-rom backup; den længeste
er vel på en 6-7 A4 printsider. Emnet er firekejseråret 69 e.Kr., om
den borgerkrig som brød ud med kejser Neros selvmord og endte
med Vespasian som kejser. Jeg havde flere arbejdstitler; den sidste
var så vidt jeg husker “Kejseren er død”. Undervejs skiftede
manuskriptet karakter, fra historisk fremstilling, til historisk
(kriminal)roman, skuespil, peplum inspireret roman…
Manuskriptet er baseret på klassiske kilder (Tacitus, Sueton,
Plutarch, Dio Cassius), tilsat egne påfund. Det er ikke specielt
fremragende. Jeg blev erindret om det, da jeg ryddede op i en
kæmpe bunke papirer i den forgangne weekend og fandt et tidligt
printeksemplar.
Et andet, endnu mere fragmentarisk manuskript fra samme periode
er min version af “Kældernæs-mordet”, baseret på det samme
materiale som Steen Balles bog fra 2001 (som jeg ikke har læst). Jeg
fik kun skrevet et par kapitler, før jeg gik død i projektet. Også dette
overvejer jeg at få trykt, evt. i samme hæfte som “Kejseren er død”.
Men først er der lige Obs X og “Tiden tur-retur”…
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Svedetur
Onsdag, d. 14. juni 2006 af Henrik Larsen
Det lovede tordenvejr er udeblevet… foreløbig. Jeg sidder på jobbet
og sveder. I morgen er sidste dag herude og så er det tilbage i
arbejdsløshedskøen. Jeg sveder.

Doctor Who tilbage på DR
Torsdag, d. 15. juni 2006 af Henrik Larsen

Doctor Who er tilbage på DR - for første gang siden 1979-80, hvor
Tom Baker gjorde skærmene usikre i tre eventyr som huskes med
stor glæde af vi scifi-fans som var unge dengang.
Det drejer sig om episoderne fra 2005 med Christopher Eccleston
som The Doctor. Tak til Søren Henrik Jacobsen for det hotte tip.
Første episode, “Rose” vises på DR1 tirsdag den 27.juni kl. 23.00 og
resten af serien kører hver tirsdag samme tid. Et noget besyndeligt
sendetidspunkt for hvad der essentielt er en børne/ungdomsserie,
men hva’… The Doctor er tilbage.

Mere Doctor Who nyt
Tirsdag, d. 20. juni 2006 af Henrik Larsen
Det er godt at være Doctor Who fan. Ikke nok med at DR1 (som
tidligere nævnt på bloggen) fra slutningen af denne måned begynder
at transmittere sidste års episoder; BBC/2entertain har nu meldt ud,
at antallet af de gamle Doctor Who DVD udgivelser fra næste år øges
til 10 mod de nuværende 6. Det vil sige: Der kommer fremover
6 DVD udgivelser med det sædvanlige høje kvantum af
ekstramateriale - heraf forventes 1 af udgivelserne i øvrigt at være et
bokssæt med 3 eller flere historier - samt 4 ‘skrabede’ DVD
udgivelser, hvor det eneste ekstramateriale bliver
et kommentatorspor, produktionsnote og måske en trailer eller
lignende.
Problemet for os fans med den gamle udgivelsesfrekvens var, at vi
havde udsigt til først at have en komplet samling om noget i retning
af 20 år fra nu. Hvilket - og ja, det en lidt makaber tanke - ville
betyde, at nogle af os faktisk ville få svært ved at nå det.
Som en smagsprøve på den ny udgivelsespolitik får vi en ekstra,
indskudt DVD udgivelse allerede her i 2006, nemlig 2-episoders Tom
Baker historien “The Sontarian Experiment” til oktober. Det er en
fortræffelig lille historie som vil lukke hullet mellem udgivelserne “The
Ark in Space” og “Genesis of the Daleks”.

194

Og så er det bekræftet, at årets sidste ‘regulære’ udgivelse bliver
den af mange fans skattede Patrick Troughton historie “The
Invasion”, hvis baddies er de fra dette års sæson aktuelle Cybermen.
Som noget helt nyt og revolutionerende bliver de to ud af seriens otte
episoder som desværre er gået tabt rekonstrueret vha.
flashanimation og det originale lydspor som eksisterer endnu takket
være private fanoptagelser til kassettebånd. Du kan se en kort trailer
til DVD’en her.
For at rekapitulere resten af årets gamle Doctor Who DVD
udgivelser:
Juli: “The Hand of Fear” med Tom Baker
September: “Mark of the Rani” med Colin Baker
Oktober: “The Sontarian Experiment” med Tom Baker
November: “The Invasion” med Patrick Troughton

Gale videnskabsmænd og
nattevagter
Lørdag, d. 24. juni 2006 af Henrik Larsen

Jeg var i Odense i går, på besøg hos min søster Camilla. Nogle
hundrede meter fra hendes hjem lå der et antikvariat (med det lidt
prætentiøse navn Fyns Antikvariat) og det måtte selvfølgelig
udforskes. Antikvariatet viste sig at være det jeg i mangel af bedre
udtryk plejer at kalde et ‘kiosk antikvariat’: Sådan et med masser af
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tegneserier og pocketbøger - og porno ude i baglokalet, selvom dette
var et af de finere af slagsen, hvor der også er nogle reoler med
‘seriøse sager’, i dette tilfælde så vidt jeg flygtigt kunne se emner
som topografi og filmhistorie. Anyway, det store scoop for mig var
fundet af Adele-seriens bind 3-4, nogle rigtig hårde titler for samlere
af voksentegneserier. Jeg ejede allerede bind 1-2, men de to andre
har været umulige at opdrive (eller også har jeg bare ikke ledt
grundigt nok). Især bind 3, “Den gale videnskabsmand” er et album
jeg læste med stor fornøjelse på folkebiblioteket tilbage i min
ungdom og det var bare så lækkert at kunne erhverve det til
samlingen. Ikke at det var billigt - desværre! - men jeg måtte bare
have de to bind. Så sådan blev det altså.
Og så til noget helt andet: Jeg er ledig p.t. og for at komme evt.
tvivlsomme private konsulentfirmaer med deres aktiveringsprojekter i
forkøbet har jeg selv foreslået AF en handlingsplan: kurset
“Grundlæggende vagt” som begynder om en måneds tid. Forudsat at
jeg består kurset, vil jeg herefter kunne søge jobs som (natte)vagt
og den slags. Om det er en god eller skidt idé vil vise sig…

Mens vi venter på Robyn
Hitchcock 1
Tirsdag, d. 27. juni 2006 af Henrik Larsen

Måske er “opvarmning” ikke det rette udtryk at bruge på sådan en
lummerlun juni aften, da guderne skal vide, at jeg døjede rigelig med
varmen i forvejen, men så lad det da være “forberedelse” i stedet.
Det er naturligvis den kommende Robyn Hitchcock koncert på Loppen
(425 pladser, det bliver nok trangt!) jeg snakker om. Jeg havde lavet
et yderst sindrigt udvalg af numre - 100, for at være præcis, rippet
fra mine (NB. originale) cd’er og konverteret til mp3, trukket et kabel
fra computerens lydkort til soveværelsets stereoforstærker, læst hele
baduljen ind i realplayer, åbnet en kold øl og startet sent på
eftermiddagen… en håndfuld øl og 6 timer senere var jeg igennem;
en rejse begyndt med “I Wanna Destroy You” fra Underwater
Moonlight, 1980 og afsluttet med “A Man’s Gotta Know His
Limitations, Briggs” fra Obliteration Pie, 2005. Fra Soft Boys dagene
og de første, usikre soloalbums; så backing af The Egyptians, Byrdslyd og begyndende anerkendelse; A&M årene med
stjernefornemmelser, Peter Buck som fast gæst på pladerne, college
radiohits, et mylder af eksotiske promotion singler i farvet vinyl,
spraglede omslag og bittesmå oplag; frøer, fisk og
ballonmænd; opløsning af Egyptians, droppet af A&M; lang pause
udfyldt af diverse opsamlinger, pladekatalog promoalbums m.v.;
Robyn mister sin far; tilbage som tænksom folkrock trobadur
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på Warner; Jonathan Demme filmen; droppet af Warner; soloalbums
på eget selskab og hjemmeside; Soft Boys genforeningen resulterer i
ét glimrende album plus som sædvanlig det løse; Dylan begejstringen
tager næsten overhånd med et dobbelt, delvis live album
udelukkende med fortolkninger af Onkel Bob; det store Americana
album; flere mystiske opsamlinger… og historien fortsætter,
utvivlsomt.
Jovist var der et par usikre valg i mellem de 100 - og kludret i den
kronologiske rækkefølge havde jeg også. Men det var i det store og
hele fremragende genhør og jeg ryster endnu en gang på hovedet af,
hvor sørgelig ukendt kunstneren er, kvaliteten af hans sange taget i
betragtning. Nu er jeg ganske vist så uobjektiv som nogen tænkes
kan; har været fan af manden siden 1989 og trofast købte alle
udgivelser, også de svage. Og det er jo sjovt at holde af en kunstner
som få kender, det føles dejligt kultisk og eksklusivt. Men ikke desto
mindre må jeg sige, at Robyn Hitchcocks bedste, efter min ydmyge
overbevisning er fuldt på højde med de ‘store’ koryfæer indenfor
rocken.

Mens vi venter på Robyn
Hitchcock 2
Tirsdag, d. 27. juni 2006 af Henrik Larsen

Det er svært at finde noget Robyn Hitchcock på cd som jeg ikke har i
forvejen. Jeg trawlede lige eBay igennem for interessante fangster,
dog uden den helt store gevinst. Således har promo-singler ingen
interesse, med mindre, at de indeholder unikt materiale. Og mig
bekendt har jeg alt her - selv promo-udgaverne af “Madonna of the
Wasps” og “One Long Pair of Eyes”, hvor det eneste
bemærkelsesværdige er, at cd’erne indeholder både en album udgave
og et ‘radio edit’. Så er der de mange samplere, men jeg
ejer hovedparten af de sjældne og en del af de tilbudte titler viste sig
i øvrigt ved nærmere eftersyn at være samplere af album cuts, altså
intet samlerværdigt materiale. Men til de, der måtte være
interesseret kan jeg anbefale Best of Mountain Stage Live Vol. II
med en akkustisk udgave af “Arms of Love”, Time Between, hvor
Robyn er med i et ad hoc band, Nigel and the Crosses som tager sig
kærligt af Byrds nummeret “Wild Mountain Thyme” og Alvin Lives
(in Leeds) med en morsom accapella udgave af 70’er hittet “Kung
Fu Fighting” - de ligger ude et sted på eBay. Good luck!
Men han købte jo noget, gjorde han ikke? Øh, jo, jeg fandt et billigt
eksemplar af en Minus 5/Fresh Young Fellows cd sampler. Robyn har
været involveret med begge bands og en reduceret udgave af Minus
5, kaldet Minus 3 (!) er med som backing på Loppen næste tirsdag.
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Til og med optræder Robyn selv på et af cd’ens fire numre. Jeg
håber, at den lander i entreen inden koncerten.
Last but not least: Her er et sjovt interview med Robyn jeg fandt.
Det handler mest om hans daværende nye album, Spooked (2004).

Saks og blad
Torsdag, d. 29. juni 2006 af Henrik Larsen
“Det her gør mere ondt på mig end på dig,” var min replik til
spejlbilledet, da jeg fattede barberhøvlen i går og fjernede det meste
af skægget. En proces, der kostede både blod og tårer. Og i dag
gjorde en frisør på Amagerbrogade arbejdet færdigt ved også at
trimme håret. Selvom jeg i og for sig kunne lide mit hygge-hippie
look med massive bakkenbarter og pjusket nakkehår, så har der
været nogle diskrete (og knap så diskrete) hints fra omgangskredsen
på det sidste, om at det måske var en idé at ændre på. Jaja, fordi det
er jer. Så skidt da.
Da jeg nu alligevel var på Amagerbrogade kiggede jeg indenfor i
Antikvariatet - længe siden sidst - og fandt til min fornøjelse en
bunke gode sager, hvilket vil sige nogle gamle, snaskede pocketbøger
og ditto tegneserier. Men smag kan som bekendt ikke diskuteres. For
den beskedne pris af ca. 100 kr. fik jeg en pose med 9 Morgan Kane
bøger og 24 numre Hulk og Edderkoppen - af de gamle fra Winthers
forlag - dem, hvor der altid manglede et par sider af historierne for at
give plads til at presse tre-fire historier ind på de 48/64 sider. Jo, jeg
ved godt, at mange af historierne senere blev bragt uforkortet i
Interpresses udgivelsesrække, men der er nu en særlig nostalgisk
charme ved at have de (ganske vist ikke fysiske) blade som jeg læste
i barndommen.
Bortset fra, at stakken af blade faktisk inkluderer et par stykker jeg
ikke mindes at have ejet før!
Særlige minder knyttes til visse af numrene. Som nu dengang jeg
så Hulk nr. 19 med forsiden, hvor Hulk er låst i et (bogstavelig)
jerngreb af en kæmpenæve og teksten “Læs om den forfærdende
Tyrannus”, i et københavnsk kioskvindue, på vej hjem fra
begravelsen af en bekendt af familien. Indtrykket af den triste
stemning fra kirken blandedes med glæden over, at det ny blad var
på gaden, hvilket jeg dog nøje passede på at holde kæft med. Det
var i marts 1982.
Ak, de minder…

198

En Obsblogger skifter stil
Torsdag, d. 29. juni 2006 af Henrik Larsen

[oprydning - har slettet to billeder]
Nu mangler jeg bare en fedtsugning, så er den ved at være hjemme!

And now for something
completely different…
Fredag, d. 30. juni 2006 af Henrik Larsen

Den Monty Python relaterede sørøverfilm Yellowbeard er omsider
kommet på DVD (dog foreløbig kun på R1).
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Marvel Winther læsninger
Lørdag, d. 1. juli 2006 af Henrik Larsen
Jeg har altså som skrevet andetsteds købt nok en stak tegneserier,
denne gang nogle gamle Marvel blade, udgivet på Winthers forlag i
begyndelsen af 80’erne. Mht. de forkortede historier i bladene (typisk
har redaktionen strøget en side eller halvanden pr. historie for at
kunne klemme tre eller fire ind), så er det selvfølgelig småirriterende,
især når man er opmærksom på det - hvilket jeg først blev ret sent i
forløbet - jeg tror, at det var et nummer af Dracula, hvor fuskeriet
bare var for groft til at blive ignoreret - en kamp mellem Dracula og
Dr. Strange som manglede en hel masse og absolut ingen mening
gav overhovedet. På den anden side er der den hersens nostalgiske
faktor - dette var de blade jeg købte for mine lommepenge dengang
og ventede på i spænding fra måned til måned - og det er faktisk
også på sin vis fedt, at Winther klemte så mange historier ind i bladet
- jeg stod i Antikvariatet og sammenlignede med nogle af de senere
udgivelser fra Interpresse - og ja, historierne dér er komplette - til
gengæld er der kun én hovedhistorie pr. blad, så at en
længere fortløbende fortælling kan tage en evighed at afslutte - noget
som i øvrigt også plagede de danske Dracula fra 70’erne… da serien
gik ind var man kun nået ca. halvvejs gennem sagaen - modsat
Winther som ved at hugge diverse hæle og klippe ditto tæer
præsterede at fortælle den hele over kun 23 numre.
Noget andet som trækker ned hos Winther - lad os bare tage alt det
negative først - er den variable kvalitet af farvelægningen og i de
senere år en klar forringelse af forsiderne. De bliver bare grimmere
og grimmere (og af og til direkte meningsforstyrrende - således
Edderkoppen nr. 41 som viser en kamp mellem Edderkoppen og
Flammen på toppen af Frihedsgudinden - helt uden relation til bladets
indhold). Tekstningen svinger også; den kan til tider være
guddommelig morsom; andre gang flad eller decideret dårlig. Og så
er der ikke helt styr på personernes navne; Herskeren (The Leader)
bliver i de senere numre af Hulk af uransagelige grunde omdøbt til
Ond-Herskeren (bare for at vi ikke skal være i tvivl om hans
skurkagtighed?).
Og så til det gode… for der er mange gode historier i de gamle
Marvel Winther blade. Især De Fantastiske Fire… hvor min samling
er komplet (bortset fra de to oversprungne numre, selvfølgelig), men
dem vil jeg skrive om en anden gang. Hulk og Edderkoppen kom
jeg modsat FF, hvor jeg fik tilbagefald allerede i start 90’erne, sent i
gang med at genkøbe og det har været afhængig af om jeg lige følte
spontan lyst fra gang til gang, når jeg stod i et antikvariat.
P.t. har jeg Edderkoppen nr. 21-22, 26, 31, 33, 36, 41, 46, 48,
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53-54, 57 og Hulk nr. 2-4, 9-10, 12-15, 17, 19-21, 24-25, 27, 30,
35.
Ok, netspinder-bladene er temmelig blandet gods, men af de gode
bør fremhæves 21-22 som vistnok er den sidste 2/3 del (eller er det
2/4?) af sagaen om Mysterios jagt på skatten som angivelig var gemt
i Tante Mays hus. Klassisk Edderkop, mand! Nr. 33 har afslutningen
på sagaen om Menneskedyret (en af mine yndlingsskurke) og
introducerer en ny, lidt bøvet udseende (men det er vel pointen)
superhelt, nemlig ugens billige tilbud fra Føtex, Svineryggen. Nr. 36
byder bl.a. på gæsteoptræden af Moon Knight (der havde sit eget
blad herhjemme en kort årrække), en bizar one-off disco-skurk (!)
ved navn Hypno-hidseren (!!) og første del af en længere saga om
Kadaveret, en særdeles ubehagelig fyr som viser sig at være den
fejlslagne klon af en anden gammel kending fra serien… ellers er det i
sagens natur spredt fægtning med nogle stumper af en meget lang
saga som involverer Keglekongen, Sorte Kat, Doktor Octopus, Uglen
m.fl. Det var vist i øvrigt her, omkring ca. nr. 60, at jeg holdt op med
at læse bladet (eller det gik ind, eller begge dele).
Hulk vil jeg skrive om ved lejlighed, men lige nu har jeg lidt travlt er blevet inviteret til gratis koncert i Ishøj med en mig ubekendt
Johnny de luxe… stay tuned… og hold varmen - i en varm tid…

The Quatermass Memoirs
Søndag, d. 2. juli 2006 af Henrik Larsen
Det sidste officielle Quatermass produkt som manglede at blive
udgivet, har omsider set dagens lys i form af en audiobook cd. Det
drejer sig om hørespillet/interviewet The Quatermass Memoirs, hvor
Nigel Kneale spiller sin egen opfindelse, professor Bernard
Quatermass. Hørespillet lægger sig til de tre tv-serier fra 50’erne, de
tre Hammer filmatiseringer fra 60’erne og den lidt oversete miniserie/film fra 70’erne. Alle anbefales på det varmeste…

Doctor Who i bogform
Mandag, d. 3. juli 2006 af Henrik Larsen

Bøger om Doctor Who er en hel industri/videnskab for sig. I den
lange pause (som det viste sig) mellem tv-seriens ophør i 1989 og
dens genlancering sidste år udkom der flere hundrede bøger med nye
eventyr (Den Syvende Doktor), ufortalte eventyr (Doktor 16), Ottende Doktor eventyr og diverse karakter spin-offs. Og så har
jeg ikke medregnet Target-serien som udkom allerede fra engang
70’erne og var bogadaptioner af de transmitterede tv-historier. Det er
fucking meget trykt Doctor Who! Senest er der endda kommet bøger
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med hhv. Den Niende og Tiende Doktor…
Ligesom med hørespillene fra Big Finish har jeg aldrig forsøgt aktivt
at samle på bøgerne. Der var for meget, det ville koste bunkevis af
penge og selvsagt optage masser af plads. Det gør hobbies jo
generelt… Men forleden fik jeg et smaddergodt tilbud fra Tue,
formanden i ‘min’ forening, Fantastik om et bjerg af Doctor Who
bøger han på en eller anden vis var kommet i besiddelse af og nu
ville forsøge at sælge videre. En femmer stykket skulle de koste.
Wow. I første omgang pønsede jeg på bare at pille de bedste ud hovedparten af de henved 50 bøger omhandler Den Syvende Doktor
som jeg ikke er speciel stor fan af - men til den pris og i betragtning
af hvilket benarbejde det ville have taget mig selv at skrabe dem
sammen… nå, ja, hvorfor ikke bare snuppe det hele, så - og tage
chancen?
Det skal i øvrigt lige indsparkes her, at hverken de nye eventyr osv.
eller Big Finish hørespillene p.t. regnes for kanon. Niende og Tiende
Doktor eventyrene måske undtaget. (?)
Og så har jeg lige fået et nyt Doktor tip af Søren Jacobsen, nemlig,
at to af Den Niende Doktor bøgerne nu kan købes på dansk. Et
beundringsværdigt, om end dumdristigt træk. Bøgerne kan nemlig fås
betragtelig billigere på engelsk og som Klaus i en kommentar til mit
indlæg bemærker, så er de fleste danske scifi & fantasy fans habile til
det engelske sprog. Men hvis det på den anden side betyder, at flere
herhjemme opdager seriens eksistens, så er det jo fint nok.

Hug en hæl og klip et skæg
Mandag, d. 3. juli 2006 af Henrik Larsen
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Manden med det glatte ansigt vender tilbage, på utallige
opfordringer, nå, ja, ok, faktisk kun én, men det er så bare også ok.
Og, jo, han kan smile, Laila! Sagen er den (ud over, at jeg på de
oprindelig postede billeder stod ude på altanen og var bekymret for
at tabe kameraet), at jeg bruger ansigtsmusklerne på en anden måde
med eller uden skæg… brugte meget sådan en diskret ‘rynken på
skægget’ som udtryk før… nøgenfjæset her kræver lidt
gentilvænning… føler mig ligesom en hund, der har fået kuperet
halen…
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Daleks vs Cybermen!
Mandag, d. 3. juli 2006 af Henrik Larsen
BBC er gået helt amok på deres Doctor Who hjemmeside med en
blæret reklame for næste lørdags sæsonfinale, “Doomsday”. De to
største skurkeracer i Whoniverset, The Daleks og The Cybermen
mødes for første gang i tv-seriens lange historie. Delete!
Exterminate! Glæd jer!

H-Day

Tirsdag, d. 4. juli 2006 af Henrik Larsen
I dag, 4. juli, er det USAs uafhængighedsdag. Og tillykke med det,
kære amerikanere; især, nu hvor højesteret har bragt en vis portion
sund fornuft og anstændighed tilbage til jeres politiske liv. Måtte det
vare ved…
For mit eget vedkommende er det Hitchcock Dag. Nu ved jeg
udmærket, at de fleste danskere forbinder navnet Hitchcock med en
vis korpulent filminstruktør (Lars har i øvrigt lige genopdaget denne),
men i hvert tilfælde faste læsere af denne blog vil vide, at det i stedet
drejer sig om musikeren Robyn Hitchcock.
Jeg er både spændt og nervøs. Måske bliver det en total fiasko.
Jaeh, måske er Robyn og bandet uoplagte; måske består publikum af
lutter Brian’er, der bare er kommet for at skabe sig tossede (med
undskyldning til de pæne og ordentlige mennesker som bærer dette i
folkemunde så belastede navn); måske vælger politiet lige dén varme
sommeraften til at foretage en mega razzia af hele Christiania, med
udsigt til at Laila og jeg (og tusinder af andre) kommer til at tilbringe
natten i en celle (men så har vi prøvet dét med, du).
Eller måske bliver det bare alle tiders totalt fede oplevelse!
Sjovt… jeg lavede en google søgning på “Robyn Hitchcock”, dansk
og de eneste foraer som skriver om Robyn er Bos blog, min egen (but
of kårse) og R.E.M. boardet Wuxtry community. Det er jo ikke just
svimlende imponerende.
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Give it to the Soft Boys!
Onsdag, d. 5. juli 2006 af Henrik Larsen

Jeg er lidt stolt af ovenstående billede, taget ved 19.30-tiden ud for
Loppen, Christiania. Modsat mine billeder fra selve koncerten blev det
faktisk godt. Det er Robyn i den traditionelle smagsløse skjorte i
midten, en af musikkerne fra backing bandet Minus 3 til højre og
nogle fotografen ubekendte fans? bekendte? af de to, til venstre.
Playlist for i aftes følger her:
1. sæt
If You Were A Priest
Sally Was A Legend
Olé Tarantula (nyt nummer)
Adventure Of The Rocket Ship (nyt nummer)
Queen Of Eyes
N. Y. Doll [New York Doll?] (nyt nummer)
Acid Bird
Beautiful Queen
Somewhere Apart
Madonna Of The Wasps
Creeped Out
Jewels For Sophia
Driving Aloud
I Wanna Destroy You
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2. sæt
Cigarettes, Coffee And Booze (Minus 5 nummer)
Aw Shit Man (Minus 5 nummer)
Eight Miles High (Byrds cover)
Not Dark Yet (Dylan cover)
The Afterlife (nyt nummer)
Propolertine [?] (nyt nummer)
Give It To The Soft Boys

Peter Buck (med ryggen til) delte skjortesmag med Robyn…
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Jeg brugte vist nogle forkerte filtre indendørs… billederne blev enten
alt for mørke eller vildt farveforvrængede, desværre. Og vi sad ellers
ved et bord næsten helt op til scenen.
Nå, men koncerten selv. Den var rigtig, rigtig god. Dørene blev
åbnet på slaget 21 og Laila & jeg trådte ind som de første. Det var i
øvrigt Peter Buck som holdt døren… nice detail. Hvad jeg havde
overset var, at selve koncerten først ville starte en time senere. Nå,
vi nåede at bestille et par øl & vand i ventetiden. Som blev stadig
længere. Og længere. Faktisk endte bandet med at være omtrent tre
kvarter for sent på den! Omsider blev de farvede spots tændt,
lydmændende fumlede færdigt med instrumenter og anlæg og bandet
gik på og kastede sig ud i en enerigsk udgave af det gamle Element
of Light åbningsnummer “If You were a Priest” (præsenteret af
Robyn som en sang om cigaretter?!) “Sally was a Legend” fra Jewels
for Sophia fulgte, hvorefter Robyn tømte sin medbragte
mundharmonika for spyt (“ligesom at give en død mand kunstigt
åndedræt”) og de spillede “Olé Tarantula”, det første af aftenens
mange ‘nye’ numre; nye i den forstand, at numrene endnu ikke har
fundet plads på en officiel udgivelse. Efterfulgt af endnu et nyt,
“Adventure Rocket Ship”. I alt spillede de fem nye den aften, hvilket
ville være godt gået af ethvert band, men nærmest absurd
imponerende af Robyn med hans enorme bagkatalog.
Robyn dedikerede det næste nummer til sin gamle ven og
musikalske sparring partner, Kimberley Rew. (Han fik det til at lyde
som om Kimberley var død, hvilket heldigvis ikke er tilfældet!) Det
var “Queen of Eyes” fra Soft Boys bedste album, Underwater
Moonlight, helt tilbage fra 1980. Et nyt nummer, dedikeret til et
medlem af New York Dolls (som åbenbart er død), “N. Y. Doll” var
glimrende og så fulgte et af aftenens efter min mening bedste numre,
“Acid Bird” fra Robyns solodebut Black Snake Diamond Röle. Det
næste var jeg lidt tid om at fange; damn, det lød bekendt, øh, det
var… “Beautiful Queen” fra Moss Elixir.
Herefter fik vi aftenens eneste historie fra Robyn: et foredrag om Aakkordens historie og om hvordan han havde arvet den fra mesteren
selv, Bob Dylan. Og så spillede de endnu et nummer fra Element of
Light, “Somewhere Apart”.
Jeg havde håbet på, når nu Peter Buck var med, at de ville spille
numre som “Birdshead”, “Chinese Bones” og “Flesh Number One” fra
A&M tiden. De gjorde de altså ikke, men vi fik dog en af periodens
singleudspil, den meget Byrds-inspirerede, smukke “Madonna of the
Wasps” fra Queen Elvis.
“Creeped Out” fra det seneste regulære studiealbum, Spooked og
titelnummeret fra Jewels for Sophia fulgte. Hvorefter bandet efter
lidt internt mumleri satte i med “Driving Aloud (Radio Storm)”;
studieudgaven fra Respect er lidt tam, men nummeret fungerede
perfekt live - klart et højdepunkt.
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Bandet rundede (som det skulle vise sig) første sæt af med et
nummer, introduceret af Robyn som “as recorded by The Circle
Jerks!” (et legendarisk amerikansk hardcore band). Det var den
gamle Soft Boys klassiker “I Wanna Destroy You” fra Underwater
Moonlight og Circle Jerks har faktisk indspillet et cover som sikkert
er uopdriveligt i dag. Anyway, en forrygende afslutning på
koncerten… eller var det nu også?
En kort pause, hvor salen henlå i mørke fulgte; så gik scenedøren
op igen og bandet listede op på scenen. “Enten giver de ekstra numre
eller også er de kommet for at hente deres instrumenter,” nåede jeg
lige at hviske til Laila, før Robyn og Minus 3 sangeren gav sig til at
justere mikrofoner og efter lidt teknisk knas kastede sig ud i to Minus
3 numre, “Cigarettes, Coffee and Booze” (som jeg i starten fejlhørte
som “Cigarettes, Coffee and Balloons”!!) og “Aw Shit Man”.
Var det alt? Nej, nu var bandet varmet godt op og det blev til et helt
2. sæt. Der blev spurgt til nogle numre jeg ikke helt fangede og
Robyn undskyldte sig med, at de ikke kunne spille akkustisk, fordi
hans akkustiske guitar var blevet hjemme hos hans mor i England.
Hvorefter de satte i med en superelektrisk udgave af “Eight Miles
High”. (I kan høre en udmærket studieudgave - i øvrigt også med
Peter Buck som gæst - på opsamlingsalbummet Robyn Hitchcock
Greatest Hits.) Hvorefter vi alligevel fik et stille nummer, nemlig
Robyns eminente fortolkning af Bob Dylans nyklassiker “Not Dark
Yet”. Meget, meget smukt.
Og da proppen nu var af, fik vi yderligere to nye originale numre:
“The Afterlife” (“I’m gonna see you in the Afterlife”) og et som
vistnok hed “Propolertine”, sådan har jeg i hvert tilfælde noteret det.
Begge var glimrende.
“Any requests?” spurgte Robyn ud i salen. Der blev råbt forskellige
ting; “Kung Fu Fighting” af Laila, “Birdshead” af mig, nogle titler som
slet ikke var af Robyn, bemærkede han (vistnok bl.a. “Cracked-Up” af
David Bowie) og det endte med, at han i stedet annoncerede et
nummer som var helt tilbage fra rockens urtid, fra før både vi og
vores forældre var født (nice one, Robyn). Nummeret var… “Give it to
the Soft Boys”, helt, helt tilbage fra bandets debutalbum A Can of
Bees fra 1979. En effektiv og fræk måde at afslutte en koncert på.
Wow.
Stemningen var i top hele aftenen. Loppen har officielt plads til 450
gæster; vi var vel 250, plus/minus det løse, altså ikke just et
tilløbsstykke, hvilket kun kan beklages - på den anden side betød det,
at vi ikke var helt mast sammen. Blandt gæsterne var der nogle unge
knægte som havde fået en del indenbords og virkede ret clueless
mht. bandet, men de var ikke ubehagelige og i det hele taget opførte
folk sig stille og roligt. Det var et rigtig vellykket arrangement,
bortset fra forsinkelsen.
Og hvor var vi bare trætte bagefter! Klokken var ca. halv et om
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natten. Vi fangede en taxi lige udenfor hovedindgangen til
Christiania; planen var egentlig at sætte Laila af på Rådhuspladsen,
hvor hun så skulle vente på en natbus. Men heldet var med os - ved
en pludselig indskydelse gjorde vi vejen om Tietgens Bro og kunne
se, at der stadig kørte et Hundige tog - det allersidste - og det blev
sådan vi kom hjem, i god ro og orden…

Sidste ord om Hitchcock
Torsdag, d. 6. juli 2006 af Henrik Larsen
Dvs. sidste ord i denne omgang. Carstens kommentar om måske selv
at snuse lidt til Robyn Hitchcock satte mig i tænkeboksen i går (for så
vidt, at varmen tillod avanceret tankevirksomhed). Og nu kan jeg se,
at Bo har været inde på lignende overvejelser. Jeg er enig i, at
koncertfilmen Storefront Hitchcock (NB. DVD udgaven) er en rigtig
fin introduktion til soloartisten, psych folk sangeren,
historiefortælleren Hitchcock. Men han har også en anden side og lidt
til min overraskelse var det dén vi oplevede på Loppen i tirsdags,
nemlig retro-60’er rockeren Hitchcock. Med spandevis af referencer til
The Byrds, The Beatles og tidlig Pink Floyd.
Anyway, med et katalog på omkring 30 albums, plus/minus et par
stykker, afhængig af hvad der bør regnes med osv. osv. burde det vel
være muligt at udpege et par sikre vindere eller i det mindste henvise
til en opsamling, ikke? Ikke…?
Hmmm. Der findes faktisk intet definitiv (tilsigtet eller ej)
opsamlingsalbum. For ikke at tale om bokssæt. Hvilket ellers turde
være oplagt, mandens enorme produktion (inkl. mindst 20-25 p.t.
uindspillede numre) taget i betragtning. Skiftede pladekontrakter er
en del af forklaringen. Hans soloår fra Black Snake Diamond Röle
til Element of Light samt Eye, You and Oblivion og de Warner
producerede Moss Elixir, Storefront Hitchcock og Jewels for
Sophia udgør én blok; hans A&M år med Globe of Frogs, Queen
Elvis, Perspex Island og Respect en anden. Dertil kommer hans
sene værker på eget eller diverse små forlag (seks titler er det
foreløbig blevet til).
A&M årene dækker perioden ca. 1988 til 1993 og var den periode,
hvor Robyn Hitchcock fik sit egentlige gennembrud, primært via
amerikanske college radiostationer, med singler som “Balloon Man”,
“Madonna of the Wasps”, “One Long Pair of Eyes” og “So You Think
You’re in Love”. A&M udsendte i forbindelse med hans fire albums et
hav af promotion singler, regulære singler og minialbums i farvet
vinyl/cd plastik og spraglede omslag som i dag er seriøst samlerguf.
Selskabet har samlet de fleste af godbidderne (men hvad de selv
indrømmer i omslagsnoterne, ikke det hele - netop af hensyn til
samlerne) på Robyn Hitchcock Greatest Hits som hermed
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anbefales - for så vidt A&M årene, altså. Albummet er i lighed med
hovedparten af RHs øvrige katalog forlængst udgået, men ikke
specielt vanskeligt at finde via eBay eller gemm.
Den anden officielle opsamlingscd, Uncorrected Personalities
(Sequel Records) byder på et udmærket view over de øvrige arbejder
(præ-Moss Elixir) og har fyldige liner notes i omslagshæftet, men
foretager også nogle lidt svage valg. Personlig foretrækker jeg
den ganske vist temmelig svært opdrivelige Robyn Hitchcock (&
The Egyptians) Catalog Sampler med hele 20 fortræffeligt
udvalgte numre. Den blev udsendt til udvalgte radio DJs af Rhino i
1994 som promotion for selskabets storstilede genudgivelse af RHs
bagkatalog, alle titler remastered og med et væld af bonusnumre.
Endelig skal nævnes en anden udmærket promo-opsamling, Robyn
Hitchcock (igen fra Sequel Records) med 10 numre, inkl. ét som
ikke kan fås andre steder: “Statue with a Walkman”.
Hvad angår RHs mange ‘rigtige’ albums har jeg egentlig bare dette
råd: Se, hvad du kan få fat i. Følg din mavefornemmelse. Be
adventurous. Nå ja, ok, det eneste jeg seriøst ville anbefale, at du
holdt dig fra er Gravy Deco (aka Groovy Decay aka Groovy
Decoy) som er virkelig, virkelig usselt. Og selv dét har to gode
numre, nemlig “Fifty Two Stations” og “St. Petersburg”.
Mht. Soft Boys er Underwater Moonlight blevet genudgivet 3-4
gange, hver gang i øvrigt med flere bonus numre og burde være ret
nemt at finde. For de eventyrlystne er der bokssættet The Soft Boys
1976-81.

Fra saunaen
Lørdag, d. 8. juli 2006 af Henrik Larsen
Den har været rimelig hot i ugens løb. Jeg er ikke det store
udemenneske og har mest befundet mig hjemme… i kvælende hede,
trods konstant gennemtræk og fuld knald på ventillatoren. Fik læst et
par af mine nyerhvervede Doctor Who bøger og overført en del gamle
tv-optagelser til DVD-R; blev slemt forfalden til Nettos halvliters
citronvand; drak stadig masser af kaffe, selvom det vist frarådes her i
varmen; læste på diverse blogs; mailede lidt med Frank som gav mig
et tilbud jeg ikke kunne sige nej til (kom med posten i dag, Frank thanx a lot); læste om Anders Fogh Rasmussens nærkontakt med
nogle vrede bier og spekulerede på, hvem som egentlig ville tage
over som statsminister i tilfælde af længere eller permanent
indisponering - Bent Bendtsen, formoder jeg - og om der rent
principielt skulle udskrives valg…
Ikke at det formodentlig ville rykke ved noget.
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Forbandede gravearbejde
Mandag, d. 10. juli 2006 af Henrik Larsen
Klokken er lidt over otte om morgenen og jeg - eller rettere sagt det
lokale kvarter omkring Sydhavnen Station har den sidste halvanden
time oder so været udsat for ekstremt støjende grave/borearbejde.
Det er så bygningerne vibrerer! Som om varmen ikke var plagsom
nok, når man prøver at sove… Der burde fandme være en lov mod
støjende arbejde indenfor visse tidsrum. (Endnu mere ekstremt var
det for et par år siden, hvor DSB guddødm’e knoklede løs med
grave/boremaskiner på stationsområdet midt om natten - i
månedsvis.)
Fucking mandag.

Torben Nielsen sommerferieblues
Mandag, d. 10. juli 2006 af Henrik Larsen
Som bloggens faste læsere (og venner af blogmesteren i det hele
taget) ved, er jeg stærkt optaget af at genfinde ting, primært bøger
og tegneserier fra barndommen. Nogle gange u/systematisk
opsøgende. Andre gang ved snublende tilfældigheders spil. Vel, her er
noget som har plaget mig et stykke tid efterhånden: to
kriminalføljetoner af Torben Nielsen jeg fulgte i mine forældres avis,
Aktuelt, sidst i 70’erne og en tåspids ind i 80’erne, to sommerferier i
træk. Plus, om end den står mere dunkelt i erindringen, halvt om
halvt en tilsvarende året før igen. Men det var vist kun et par afsnit
jeg fik læst af dén. To af dem er aldrig blevet udgivet i bogform og
jeg har vildt lyst til at læse dem igen. Ikke for den litterære kvalitets
skyld; selvom nogle af Torben Nielsens bøger faktisk er glimrende de af dem jeg har læst i hvert tilfælde - så var føjletonerne afgjort
seriøst hack - det kunne jeg gennemskue allerede dengang. Men
Torben Nielsen skulle jo også have råd til en ferierejse eller hvad han
nu gik op i af og til. Og de var da underholdende nok - men det er
selvfølgelig nostalgifaktoren som trækker. De lange
skolesommerferier, hvor vi boede i helårshus på en lille ferieø og en
af de få impulser udefra var dagens avis som blev stoppet i den røde
postkasse for enden af vores indkørselssti, ud på formiddagen,
når postsækken var ankommet med færgen. Åh ja, de minder.
Her følger de tre titler og et par ord om dem.
- 1. Jønsson-sagen. Udkom som roman i 1978. Beklageligvis er min
erindring om den uendelig dunkel. Jeg kan faktisk ikke huske et klap,
så måske burde jeg ty til biblioteket…
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- 2. Randkløve-drabet (eller hed den Randkløve-sagen?). Titlen
refererer til føljetonens første drab (eller mord som det vist stadig
hedder i kriminallitteraturen). Som finder sted på Bornholm. Ved
Randkløveskåret. Jeg husker rimelig meget af plottet, også
morderens identetit og det motiv han havde til at slå i alt tre kvinder
ihjel (plus én han kun slog halvt ihjel - eller også slog han hende
ihjel, uden andet motiv end at lede politiet på vildspor). Dette skal
ikke røbes, hvis nu der mod forventning faktisk sidder nogen derude
og er ved at samle historien ud fra en stak gamle aviser eller hvad
ved jeg. Mordvåbnet - det samme hver gang - var både cool og en
smule fjollet: En metalkugle viklet i et net. Metoden består i al sin
enkelthed i, at morderen foretager et rask sving med kuglenettet,
hvorefter offeret styrter bagover med kvast hjernekasse. Smask.
- 3. Dødens melodi. (Ikke at forveksle med den gamle danske - og i
øvrigt ganske habile - kriminalfilm Mordets melodi. Og jo, Ralph,
jeg ved godt, at det oprindelig var et radiohørespil. Okay?) En
historie om gamle nazister og hvordan de hyrer en lejemorder til at
nakke nogle jødiske agenter som vistnok er på sporet af dem eller
noget i den stil. Vor lejemorder er en metodisk og grundig mand som
ved hvert mord (vist også tre - synes at være kvoten i sådan en
sommerferiesag) afspiller et kassettebånd med Horst Wessel sangen.
Der var en del mistænkte i løbet af historien og jeg kan huske,
hvordan mine søskende og jeg deltog i konkurrencen om at gætte
morderens identitet - og ikke alene gættede forkert alle sammen,
men kunne læse i avisen ved seriens slutning, at der kun var meget
få læsere overhovedet som havde ramt plet, hvorfor redaktionen
faktisk stod tilbage med overskydende præmier!!
Ja, det ville være dejligt at læse dem igen.
Den ivrige sommerferielæsning gav i øvrigt blod på tanden til mine
egne, temmelig ynkelige forsøg ud i genren. Ok, meget ynkelige.
Utroligt nok, i betragtning af hvor meget andet personligt der er gået
tabt fra min barndom, har to af disse historier overlevet. Den ene
trykt i et skoleblad jeg stadig har; den anden foræret i
manuskriptform til en kammerat ca. 1983 og foræret tilbage, da vi
mødtes for første gang i 23 år sidste sommer.
Tænk engang: Torben Nielsen var i nogle få, intense år et af mine
største litterære idoler. Han er forlængst død og kan ikke læse det
her… hvilket nok er godt det samme.
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Wanted: gamle aviser
Tirsdag, d. 11. juli 2006 af Henrik Larsen
Som en udløber af Torben Nielsen sommerferie-blues indlægget
nedenfor: Jeg har aldrig tidligere forsøgt dette aktivt, men nu prøver
jeg, bare for eksperimentets skyld…
Ligger du, dine forældre, bedsteforældre, arvetanter etc. etc. inde
med (i sagens natur) gamle aviser eller ugeblade fra ca. 1977 til
1982, så er jeg potentielt interesseret. Det afhænger bl.a. af
kvantum, pris og geografisk placering i landet. Dette er ikke noget
jeg gider betale formuer for, så vigtigt er det heller ikke. Men hvis
aviserne alligevel skal smiddes ud…
De titler jeg vil være mest interesseret i er Aktuelt og Politiken.
Sekundært diverse ‘dameblade’ som jeg læste i stakkevis hos ældre
familiemedlemmer som barn. Hvilket så vidt jeg husker mest var
Hendes Verden og Familiejournalen (for de sentimentale føljetoner og
reklamernes skyld) og Se & Hør (for de nøgne pigers skyld, men det
var der ikke nogen som måtte vide…).
Sports, bolig og hobbyblade har ingen interesse.
Udklipssamlinger har… måske. Jeg havde selv nogle stykker som for
længst er gået tabt, enten ved egen sløsethed eller fordi min mor
smed dem ud i forargelse. Sidstnævnte kategori omfatter udklip om
Bombemanden fra Gladsaxe, Line-sagen og Mona-sagen (hed hun
Mona? jeg husker i hvert tilfælde, at det drejede sig om et
kvindeskelet som var blevet fundet i en skov og sat i forbindelse med
en ti år gammel forsvindingssag). Jeg har vist altid haft smag for det
makabre og morbide!
Udklip om naturvidenskab - helst astronomi, mordsager og andet
kriminalstof, biografannoncer og filmanmeldelser… det er vist ca. det.
N.B. Til mine blogbekendtevenner: I må meget gerne omtale eller i
det mindste linke til dette indlæg. På forhånd tak.

Shine on

Tirsdag, d. 11. juli 2006 af Henrik Larsen
Syd Barrett er død, 60 år gammel.

Hvad samler vi?
Lørdag, d. 15. juli 2006 af Henrik Larsen
Ikke jordens mest originale oplæg, men noget skal der jo blogges om
og da jeg p.t. er ved at gøre status over diverse samlinger, med
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opdatering af lister og tanker om hvad jeg egentlig gider forsøge at
komplettere, så følger her en lille status. Rækkefølgen er nogenlunde
tilfældig.
1. Doctor Who. Primært tv-historierne, sekundært audiorekonstruktioner og ‘nye’ historier i bogform. Har alle bevarede tvhistorier på dvd eller vhs og opgraderer løbende, efterhånden som
BBC/2entertain udgiver historierne i lækker remastered kvalitet på
dvd. Har hovedparten af de tabte historier som BBC cd soundtracks.
Har ca. 65 bøger af blandet indhold.
2. Robyn Hitchcock/Soft Boys. Primært (legitime) cd udgivelser.
Har stort set alle cd udgivelser med originalt indhold, bortset fra et
par halvobskure samplere og gæstespots.
3. Flashman (romanserie af George McDonald Fraser). Har alle
bøgerne på engelsk, i variabel stand. Har en 4-5 af de dansk
oversatte udgave. Har ikke filmen (den er elendig).
4. Jeeves & Wooster (romaner og noveller af P. G. Wodehouse med
de to karakterer). Har det hele, fordelt over mange forskellige
forlagsudgivelser, med et vist overlap i novellerne. Overvejer om BBC
tv-serien fra 90’erne er værd at bruge penge på.
5. Barndommens bøger. Børnebøger og anden litteratur (‘voksen
romaner’, populærvidenskab, kiosklitteratur), læst i barndommen. En
fortsat jagt og udfordring af hukommelsen. For omfattende til at liste,
men føler, at jeg er ved at nå et naturligt mætningspunkt. Dog
savner jeg stadig et par ting, bl.a. en 70’er udgave af “Brødrene
Løvehjerte”.
6. Barndommens tegneserier. Ligesom punkt 5. Inkluderer også
‘voksen titler’. Såvel album som kioskserier. Sidstnævnte primært
Winther Marvel bladene (Hulk, FF, Edderkoppen, Dæmonen m.fl.)
og Superman (med Batman). Min albumsamling er temmelig
omfattende, men også temmelig rodet. Samlingen af Asterix er
komplet og det er alle sammen 1. udgaver. I øvrigt den eneste af
mine samlinger, hvor en pæn sjat faktisk er fra min barndom.
7. Min ungdoms heavy metal samling og heavy generelt fra
samme periode. Primært bands som Judas Priest, Iron Maiden, Deep
Purpe, Rainbow og Celtic Frost. Har nået et naturligt mætningspunkt
(det kniber gevaldigt med at komme på titler jeg har lyst til at
indlemme i samlingen!).
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8. Roskilde Musikbibliotek-samlingen. Musik jeg lånte på Roskilde
Musikbibliotek mellem 1988 og 1992. Er nogenlunde komplet.
9. 60’er/70’er kiosklitteratur (western, horror). Primært Edge,
Fox, Morgan Kane, Rædselskabinettet, Midnatsgyseren,
Iskolde gys, Kasino-gyser. Mangler 5-6 bind af Edge og ca. 40
Morgan Kane. Fox og gyserserierne nogenlunde komplette.
10. 60’er/70’er kiosklitteratur (erotik, porno, sleaze). Samler
ikke systematisk, men hvad jeg falder over fra tid til anden. SFs
Farlige bøger, Obelisk bøgerne m.v.
11. Stig Vendelkær Science Fiction serien. Komplet. Alle bind på
nær et par enkelte er i god stand.
12. Carit Andersen omnibus bøger (primært gys, scifi,
spænding). Jagten fortsætter.
13. Dansk science fiction og gyserlitteratur generelt (primært
60’er/70’er udgivelser).
14. Dan Turèlls forfatterskab (primært essaysamlinger).
15. Per Kirkebys forfatterskab (samme).
16. Sherlock Holmes (diverse engelsksprogede udgaver, danske
oversættelser, pasticher, opslagsværker og analyser). En samling
som tidligere har været meget omfattende, men nu i nogen grad er
reduceret, fordi jeg gik død i emnet.
Note: Flere af de øvrige punkter, især 11-13 har overlap til punkt 5.
Jeg kunne godt liste flere, men et eller andet sted skal man jo sætte
en grænse.

Foran flaskeautomaten
Lørdag, d. 15. juli 2006 af Henrik Larsen
Var lige nede i den lokale Netto for at komme af med det sædvanlige
bjerg af tomme flasker og dåser. Og for Xenu ved hvilken gang
bemærkede jeg, hvordan automaten rask væk registrerede øldåser
og ditto flasker som ikke pantgyldige, ukendt form m.v. til trods for
at det er faste varer i butikken. Grrr.
Update 1: Capac oplyser, at man skal huske at bøje åbneren på
dåsen helt ind; ellers vil automaten ikke acceptere den.
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Update 2: Har netop opdaget, at Ekstrabladet i går kørte en artikel
og leder om emnet.

Hulk i hedebølgen
Torsdag, d. 20. juli 2006 af Henrik Larsen
Hold da helt sommerferie, hvor er det varmt & klamt i disse dage.
Hvilket (ud over en vis, beklagelig ustabilitet i smartlog) naturligvis
også er forklaringen på, at bloggeriet har befundet sig i et figurligt
dødvande siden… well, siden sidste indlæg (check selv efter).
Jeg har tilbragt en stor del af tiden med at læse gamle tegneserier,
se tv og indtage diverse drikke - mest kaffe, danskvand (m/u citruslime), citronvand, indian tonic (m/u en udmærket slavewhisky fra
Fakta) og øl, fortrinsvis af pilsnerstyrke og Nettos de billige af
mærke.
Og har, nogenlunde ligefrem proportionalt med indtagelsen, svedt
det hele ude igen…
Det med tegneserierne kræver en forklarende note. Jeg har som
tidligere fortalt (slå selv op - jeg er for varmesløv) fået et nostalgitrip
- det seneste af mange! - med hensyn til gamle superhelteblade,
nærmere betegnet Marvel bladene fra Winther. Da jeg allerede har
samlet alle de danske “Fantastiske Fire”, er jagten koncentreret om
“Edderkoppen” og “Hulk”. (“Dæmonen”, “Hulky” og “Dracula” må
blive en anden gang!) Det er nu ikke så nemt. Pga. mit notorisk
elastiske forhold til tid har jeg i mange år, faktisk siden jeg i et anfald
af ufattelig dumhed smed den originale samling i containeren, haft en
forestilling om, at de blade da sikkert var nemme nok at genanskaffe.
Når jeg tænker tilbage på dem, så er det vel ikke ligefrem i går, men
det føles på den anden side heller ikke som… gisp… henved 25 år
siden. Hvor tiden dog flyver, ikke sandt.
“Edderkoppen” især bliver ret tricky at samle. Hvis jeg skal være
grundig, så er der en hel masse udgivelser fra tresserne og
begyndelsen af halvfjerdserne (med, at dømme efter omslagene, ret
fede historier). Og alene Winther bladene har foreløbig vist sig svære
at opstøve, bortset fra de sidste 15-20 numre (som alligevel både
layoutmæssigt og indholdsmæssigt var deres forgængere ret
underlegne og ikke just står øverst på min ønskeliste). Men jeg leder,
selvklart.
Mht. “Hulk ” har jeg vist bare været heldig. Først faldt jeg over et
par numre i et provinsantikvariat. Så viste Antikvariatet på
Amagerbrogade sig, ved et rutinecheck, at have fået en kæmpe stak
ind, og ikke alene Winther bladene, men også mange af de senere,
utroligt rodede (og så siger man, at Winthers var rodede!)
Interpresse udgivelser. “Hulk”, “Marvelhelten Hulk”, “Hulk Special”,
“Seje Hulk” (idiotisk titel, men sådan er det altså)… Jeg endte med at
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købe hele dynen. Og allersenest har min gode ven Peter (dvs. en af
mine gode venner Peter - dette er så ham, der ikke spiller guitar)
afsløret at ligge inde med kassevis af gamle tegneserieblade - og
villig til at afgive sine “Hulk” blade som han aldrig rigtig har set noget
i (hvilket ganske vist ikke forhindrede ham i omhyggeligt at samle
dem - og tak for det), for et symbolsk beløb. Wow.
Så mens vegetationen i det danske sommerland bliver stadig mere
brun og vissen grundet hedebølgen, har min verden den sidste uges
tid antaget en stadig stærkere nuance af grøn. Gamma-grøn.

Hulk smash!
Torsdag, d. 20. juli 2006 af Henrik Larsen
Hvad var det som tiltalte mig - og et eller andet sted stadig gør,
ellers gad jeg nok trods alt ikke genetablere samlingen and then
some, nostalgi eller ej - ved “Hulk” bladene? Jo, ligesom de øvrige
Marveltitler er historierne fulde af bizarre superskurke, mutanter og
kosmiske væsner af gudeagtig status. Almindelige mennesker
skildres oftest med temmelig bred og hurtig pensel, for ikke at tale
om politiske emner som næsten altid er en pinefuld (og pinlig)
omgang at komme igennem. “Hulk” prøver, men er efter min mening
langt fra nær som nuanceret som “Edderkoppen” eller “De fantastiske
fire”. Men jeg læser nu heller ikke historierne for de almindelige
menneskers skyld…
Hulk/Bruce Banner selv er i de klassiske historier en blanding af
Frankensteins Monster og Flygtningen. Hulk er et i og for sig uskyldigt
og enfoldigt væsen som blot har fået alle de hersens kæmpekræfter,
med de ulykker det nu medfører. Bruce Banner er den sympatiske,
om end noget indadvendte videnskabsmand som så gerne ville
udrette store ting her i tilværelsen, bruge sit forskningsgeni til
menneskehedens bedste, men desværre er blevet henvist af
skæbnen/sin egen forsknings mindre heldige aspekter til at henslæbe
en randtilværelse som evigt forfulgt. Og så videre og så videre og så
videre. Dybere er det selvfølgelig heller ikke; så ville tegneseriens
tilsigtede hovedgruppe af læsere nok være ret lost. Or something.
Nogle af mine yndlingshistorier, foreløbig fra Winthers blade:
Nr.2: “Den magiske Anti-jord”, “Menneskedyrets triumf”. Hulk
crashlander med en raket på Anti-jorden og rodes ind i en magtkamp
mellem Adam Warlock og Menneskedyret. som udvikler sig til en
(meget) let forklædt omskrivning af Jesu lidelseshistorie, død og
genopstandelse, med Warlock og Menneskedyret som hhv. Jesus og
Djævelen. Subtile har Hulks forfattere sjældent været.
Nr.3: “Wendigo og amatørheksen”. Fjollet titel til trods, så er dette
den første historie (både på dansk og i det hele taget), hvor Jærven
optræder. Og det er selvsagt tegneseriehistorie.
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Nr.4: “Mordet ingen forudså”, hvor Glenn Talbot-plottet som har
ligget og simret et stykke tid kommer i spil med en ‘chokerende’
afsløring og selveste USAs præsident (Ford) gæsteoptræder i en
håndfuld billedruder. Jeg bemærkede i øvrigt med en vis moro,
hvordan der pulses for fulde hammer på både pibe og cigar - det
gik sgu ikke i dagens tegneserier, hvor både Skæg, Kaptajn Haddock,
Kasketkarl og Lucky Luke for længst er blevet gjort stuerene!!
Så springer jeg lidt i det - der er nogle numre jeg p.t. mangler, men
glæder mig virkelig til at gense dem, især historien om ‘Samleren’.
Anyways…
Nr. 9 og 10: “Hulk i mikro-verdenen”, “Psyklop, den enøjede, Jarella
og det forbavsende klimaks” (hvilken titel), “Ak den kærlighed”,
“Kampen mod det store mørke” er - eller var i hvert tilfælde engang vigtige kapitler i Hulk-sagaen. Hulk har generelt været uheldig i
kærlighed og det er han altså også her. Stor tragik… Bizart nok blev
skurken Psyklop (Psyclop i det amerikanske) i et senere Hulk-blad af
uransagelige grunde omdøbt til Bug-Eye (skam jer, Interpresse).
Nr. 12: Hovedhistorien “Robinson Crusoe - igen” (der som det ofte
er tilfældet med Winther i virkeligheden er to historier klasket
sammen) er en af mine absolutte favoritter: Tydeligt inspireret af
både Robinson Crusoe og Dr. Moreaus Ø, med nogle barske sørøvere
smidt ind i mixet og en strålemaskine som selv Hulk er magtesløs
overfor. Bladets sidste historie er til gengæld en tynd kop te.
Nr. 13: Selvom den kontinuitetsvigtige historie her er den om
Herskerens genkomst - og fortræffelig er den da såmænd, så synes
jeg helt klart, at bladets første historie, “Billy” tager prisen som den
bedste. På relativ få sider opridses en uhyggelig baggrund om et barn
som bliver til et monster (som ofte pga. radioaktivitet). Hulks rolle i
historien er noget nævekamp til allersidst; han er som ofte i de
klassiske historier blot en innocent bystander som rodes ind i noget
vildt og fantastisk - og bagefter står med det proverbielle hår ned ad
nakken og ikke forstår en hat af hvad der skete. Hvilket Hulk ganske
vist generelt har problemer at kunne.

Subtropisk
Lørdag, d. 22. juli 2006 af Henrik Larsen
Jeg var med Ralph på Café Den blå hund i går aftes. Vi sad ved et
bord udenfor og svedte bravt i den danske sommeraften, mens vi
søgte lindring i store udenlandske fadøl og simpelthen ikke kunne
have undgået, selv hvis vi havde ville, sorry, at betragte de smarte
unge piger som kørte forbi på cykel, let foroverbøjet, så… ja tak, det
rækker vist.
Ralph overraskede mig med en foræring: en ægte cubansk cigar,
købt under et ferieophold i Berlin. Jeg fyrede straks op for den, til
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mild undren - eller var det mon afsky? for den travle serveringsdame
som rendte rundt til og fra caféens lumre indre i pendulfart.
Åh ja. En herlig aften.

Hulk smash 2
Søndag, d. 23. juli 2006 af Henrik Larsen

Der kommer nogle flere Hulk-noter senere i dag…
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Trafikprop
Tirsdag, d. 25. juli 2006 af Henrik Larsen
Hulkeriet må altså vente lidt. Jeg har her til morgen fået en mail fra
min webhoteludbyder om at trafikken er løbet løbsk. Det kan kun
være fordi jeg har (næsten) alle mine blogbilleder liggende på
webhotellet. Jeg tvinges derfor til at rydde kraftigt op i bloggens
billedmateriale - beklager.

Plasticman på farten
Onsdag, d. 26. juli 2006 af Henrik Larsen
Bizar historie i dagens JP.

Navn og gavn
Onsdag, d. 26. juli 2006 af Henrik Larsen
Jeg var blevet slemt træt af obskuriosa som domænenavn. Navnet
var et kompromis pga. ø’et i obskuriøst, men det var håbløst at
udtale og huske. Derfor agter jeg ikke at forny det, når den tid
kommer. Og nu har jeg brugt et par timer på at udtænke et nyt og
bedre - og det endda i den værste middagshede. Der skal såmænd
nok være brændt et par hjerneceller af i processen. Undervejs
mailede jeg mine mere eller mindre åndede forslag til Ralph og Klaus
som gav skarpt igen. Men valget faldt altså på… samlersind.

Samlersind.dk

Fredag, d. 28. juli 2006 af Henrik Larsen
Ja, så er http://www.samlersind.dk/ i luften. Ikke at der står noget
interessant på siden; der er foreløbig bare en kopi af min snart
hedengangne http://www.obskuriosa.dk/. Eneste originale indslag er
nogle selvbiografiske (selvudleverende?) noter som egentlig skulle
have været brugt til… noget andet. Men giv tid, giv tid (et par
millioner år ville ikke være af vejen). Jeg har endda oprettet en
dedikeret mail addresse du kan skrive til, hvis noget skulle ligge dig
på hjerte. (B-one har heldigvis, modsat Alphasite, spam og virusfiltre
inkluderet i ‘pakken’.) Min gmail forbliver default, indtil videre, men
alle andre ældre email addresser (og jeg har brugt nogle stykker i
tidens løb) er under udfasning og checkes ikke længere dagligt, om
overhovedet.
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Vi er mange
Lørdag, d. 29. juli 2006 af Henrik Larsen
Der er nu 10.000 bloggere i Danmark, iflg. Politiken. Og tallet
fortsætter med at vokse, vildt og eksplosivt (også iflg. avisen). Jeg
må i øvrigt skuffe the usual suspects (og mig selv, for den sags
skyld) med, at ingen af os bliver fremdraget som lysende
eksempler. Hvilket måske ikke er så underligt endda, da artiklen
virker temmelig sensationssøgende og vores respektive blogs alt
taget i betragtning er nogle pæne og stilfærdige foretagener. Der
er ligesom ikke presseporno nok i os bogsamlere, listemagere og
hundeluftere.

Mad Max

Lørdag, d. 29. juli 2006 af Henrik Larsen
Mel Gibson er blevet taget for spritkørsel, fremgår det af diverse
danske aviser, bl.a. Jyllandsposten i en ret tør notits. Anderledes
saftig læsning finder man hos Andrew Sullivan. Ikke alene var Gibson
standerstiv ved anholdelsen; den dybt kristne mand truede angivelig
med at voldtage sine arrestatører og rablede antisemitiske
forbandelser af sig. Alle pisser på jøderne i disse dage…

Natteravneri
Søndag, d. 30. juli 2006 af Henrik Larsen
Har været en temmelig dårlig dag; jeg lider af propper i ørerne og det
ene er helt stoppet, hvilket gør mig svimmel og utilpas. Kunne ikke
sove, men satte mig hen og skrev en lang, rablende omtale af det
seneste Celtic Frost album til heavy bloggen. Overvejer seriøst at
tage ind til Matas på Hovedbanegården i morgen… riight… senere i
dag… og købe øredråber (hvis de har sådan noget).

Ørenlyd

Mandag, d. 31. juli 2006 af Henrik Larsen
Jeg har været plaget af blokeret øregang på det højre siden fredag.
Vatpinde og vand hjalp ikke. I går søndag brød jeg så sammen
(hvilket ikke er nær så slemt som at bryde i brand) og tog ind til
Københavns Hovedbanegård og ind i stationscentrets Matas. Kun for
at blive henvist til apoteket på Vesterbrogade (lige overfor
stationsudgangen) som har døgnåbent alle ugens 7 dage. Fint nok,
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jeg myldrede derover og fik købt den af min kære bror anbefalede
flaske Remo-wax med tilhørenede øresprøjte. Det blev 94,75 inkl. et
‘vagtgebyr’ på 15 kr. som de danske apoteker har tiltusket sig hos
regeringen (iflg. et opslag på apotekets dør). Tja, det er åbenbart
bogstavelig talt prisen for søndagsåbent…
De dyre dråber gengav mig ikke hørelse i stereo 2.0 bare sådan
som ved et trylleslag. Ligesom Ajax Ultima Extreme (eller hvad dette
efter sigende fortræffelige rengøringsmiddel måtte hedde nu om
stunder) heller ikke virker helt så fantastisk som ï reklamevideoen
(med fare for at knuse en illusion hos læseren…!). Jeg måtte igennem
adskillige opblødningsforsøg - og på et tidspunkt også regulær
blødning, da jeg åbenbart havde været lidt for energisk i de interne
manøvre i øregangen og trak en smule blod - og så var det aligevel
som forblev der en hinde eller et slør mellem mig og den audielle
virkelighed - så virkelig som virkeligheden nu kan blive.
Det var faktisk først, da jeg brugte rå vold (eller brute force som det
hedder på Guds eget sprog) her til morgen og pumpede det ene
stråle vand ind i øret efter den anden med sprøjten at muren faldt og
jeg blev mig selv igen. Yeah. Ren orgasme.
Nu går jeg og er lidt spændt på, hvor længe denne tilstand måtte
vare. Øregangen virker temmelig hævet og øm… og det er ligesom
om der ikke er 100% passage af lyden. Vi får at se… eller rettere
høre.
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Kaffefix
Tirsdag, d. 1. august 2006 af Henrik Larsen
William S. Burroughs beskriver i en af sine bøger (“Junkie”, mener
jeg), hvordan han i en periode havde for vane på kreativ vis at
gemme en lille smule heroin fra hver dosis, så der altid var til et
minimalt nødfix, hvis han pludselig blev afskåret fra de sædvanlige
kilder. Som hårdkogt kaffedrikker kender jeg kun scenariet alt for
godt og har udviklet en lignende strategi. Jeg har i mange år ejet en
gammel blikdåse med blomstermotiver, hvori jeg (når jeg husker det)
putter smulerne fra bunden af kaffepakkerne. Det plejer lige at kunne
give en (halvtynd) sjat kaffe i en snæver vending, typisk i
weekenden. Jo, jeg er klar over, at der er masser af
indkøbsmuligheder selv på søndage efterhånden, så det er nok i
virkeligheden mere en sport fra min side. Anyway, sådan en bunke
ældgammelt kaffe’grums’ af blandet herkomst slår selv
supermarkedets værste gulvopfej. Det er en skrap omgang som kun
giver et tarveligt koffeinsus (selvom jeg ikke tvivler på, at substansen
i krigens tid nok skulle gøre lykke) og sikkert æder mine tarme og
øvrige fordøjelsesorganer.
Jo da. Jeg sidder med sådan kop netop nu. Brrrr.

Dagens filmtilbudstip
Onsdag, d. 2. august 2006 af Henrik Larsen

Tim Burton’s Corpse Bride hos Play.com, til kun £5.99. Har lige
bestilt…

Slemme singler
Onsdag, d. 2. august 2006 af Henrik Larsen
Vi singler er nogle værre no’en, kan man læse i Politiken d.d. Det er
nok ikke helt løgn; med alle mine elektroniske gadgets bruger jeg
nok lige så meget strøm årligt som en middelstor kernefamilie.
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Om bladet igen igen igen (og
igen)
Onsdag, d. 2. august 2006 af Henrik Larsen

Jeg fik i dag omsider lukket endnu et hul i bladet, med artiklen “Det
er aldrig for sent at begynde igen, men…” som er en kraftig
bearbejdning og udvidelse af min bidrag til Seriejournalens SommerStafet 2005. Bortset fra noget layout halløj mangler jeg nu at
færdiggøre følgende:
-

Lederen
Noter til min brors Columbo artikel
Finpudsning af Robyn Hitchcock koncert anmeldelse
Et par Doctor Who DVD anmeldelser
Assortede DVD anmeldelser (svarer ca. til en bladside)

Nattevagten
Fredag, d. 4. august 2006 af Henrik Larsen
Jeg er arbejdsløs p.t. - det kan jo ske for de bedste - og står i
princippet overfor at skulle aktiveres; noget som i de senere år i høj
grad er blevet udliciteret til private konsulentfirmaer, hvor
konsulenterne får fyrstelige honorarer for de samme ydelser - eller
mangel på samme - som AF tilbyder ‘gratis’; regeringen har åbenbart
ment, at vennerne trængte til nogle flere ‘ben’. Vel, i stedet for
passivt at vente på, hvad sådan en konsulentfætter måtte kunne
finde på, valgte jeg (som beskrevet for nogen tid siden) at komme
systemet i forkøbet og foreslog en deltagelse i kurset
“grundlæggende vagt” på Teknisk Skole som foreløbig handlingsplan.
Surprise… ansøgningen blev bevilliget.
Tiden nærmer sig nu stærkt for kursusstart. Faktisk starter jeg på
mandag og var i den forbindelsen henne omkring den lokale
politistation i går (Station City, tæt på Halmtorvet og Istedgade i.e.
det min salig far plejede at kalde ‘det frække kvarter’) og få udleveret
en udskrift af min straffeattest. Som til alles overraskelse, inkl. min
egen, viste sig at være ren.
Såfremt jeg består kurset (som så vidt jeg er orienteret består af
lektioner i førstehjælp, brandslukning og jura om vagtarbejde), vil jeg
herefter kunne jobs indenfor vægterbranchen og relaterede områder.
Efter sigende med gode muligheder.
Jeg er helt ærligt usikker på, om det nu virkelig er noget for mig og
jeg ville kunne holde til den slags arbejde. Der er også praktiske
småting så som at holde sin uniform i.e. stryge skjorter og den slags
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- noget jeg ikke just er i skarp træning med.
Vi får (som sædvanlig) at se…

Midnatsmelankoli
Søndag, d. 6. august 2006 af Henrik Larsen
Internettet gør os allesammen til privatdetektiver. Læseren kender
det sikkert godt: bruge google, de hvide sider eller lignende tjenester
til at opstøve gamle skolekammerater, venner, arbejdskolleger,
kærester… Jeg har gjort det selv en del gennem de senere år og følt
mig lidt beskidt ved det, følt mig som en forbandet lurer. Her sidder
jeg og graver dem frem som næppe overhovedet husker mig mere,
så mange år siden og måske endda kun flygtigt at vi var i kontakt.
Gad vide hvad de ville tænke, hvis de vidste det. De ville næppe
synes det var særlig fedt. Ville jeg selv?
Og det er jo ikke fordi jeg (med et par undtagelser) har specielt lyst
til at mødes med dem eller på anden måde kommunikere. Det er
snarere sådan en gemen menneskelig nysgerrighed jeg søger
tilfredsstillet (hvis det er det rette udtryk at bruge). Alle de
mennesker, de skæbner man passerer, krydser på livets vej. Nogen
bød en imod, nogen var bare ligegyldig, nogen savner man. Og jer,
jeg tænker stadig på jer, efter alle disse år. Om det er gået jer godt i
tilværelsen. Om I stadig er mere eller mindre som jeg husker jer. Om
I… næsten ikke til at bære at skrive… stadig er i live. Wherever you
are.
Jeg søgte på et navn her til aften. Hvorfor jeg lige kom på det, kan
jeg ikke huske. Sikkert en eller anden tosset tankeassociation. Det
var en pige jeg gik i skole med på et tidspunkt. En smaddersød,
køn og intelligent pige som jeg var vildt forelsket i. Men som det
fantastiske knudemenneske - eller hvorfor ikke bare sige idiot? jeps jeg var og er selvfølgelig aldrig fik sagt det til. Måske ville jeg ikke
haft en chance. Sandsynligvis ikke… og fair nok. Men det blev aldrig
sagt, jeg gik bare rundt med det. Jeg har altid været god til at blive
ulykkeligt forelsket.
Jeg tror nok hun i nogen grad havde gennemskuet mig, men hvad
ved jeg. Vi snakkede en del sammen. Jeg fandt på fjollede påskud på
at være i hendes nærhed. Jeg kopierede musik til hende. Hun lærte
mig at sætte pris på Kurt Vonnegut. Åh, de klare, kloge øjne…
Sidst jeg havde set hende var i slutningen af 80’erne og jeg vidste
kun yderst lidt om, hvad der videre var hændt. Noget med en
uddannelse, det var stort set det. Jeg snakker ikke med nogen fra
dengang mere. Eller jo, på en måde, men det er sfærer som ikke
overlapper. Så vidt jeg ved.
Jeg skrev om det i min dagbog for et par år siden, ved endnu en af
disse lejligheder, hvor minder på forunderlig vis hvirvles op. At jeg
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ikke kunne glemme hende, at jeg tænkte på hvad hun mon gik og
lavede, at hun sikkert var gift og havde ti børn og næppe var
intereseret i at høre fra ham den dumme Larsen… jeg tror endda, at
det kom med på oplæsningscd’en “Noter & nekrologer”, men gider
ikke checke lige nu…
Hun har et lidt usædvanligt navn og jeg fandt hende, i en obskur
afkrog af Nettet. Jeg måtte tænke tilbage nogle gange, på årstal og
lokaliteter. Men jo, det var hende. Gift, ganske som forventet - sådan
noget sker jo for de fleste. Men… der var sket noget tragisk. Og jeg
følte mig pludselig som en snager, et svin over at have fundet ud af
det. En knugen i mellemgulvet. En følelse nærmest af sorg.
Jeg tænkte efter igen; på mulig forveksling med en mig vildt
fremmed person. Men var jo slet ikke i tvivl.
Det er i grunden så banalt. De mennesker jeg har kendt er jo ikke
på magisk vis reduceret til falmede fotografier i en skuffe, blot fordi vi
ikke længere ses. De er som jeg mennesker af kød og blod. Og nogen
gange får vi skrammer og bløder.
Det var ganske vist nogle år siden det skete. Og måske går det dem
godt i dag. Og det kommer overhovedet ikke mig ved.
So it goes.

Yeah
Mandag, d. 7. august 2006 af Henrik Larsen
Jeg er startet på kurset og det er… interessant. I denne uge gælder
det lovstof om vagtarbejde; i de to kommende bl.a. selvforsvar,
brandslukning og førstehjælp. Det hele munder ud i en skriftlig prøve
som jeg forhåbentlig består. Og dernæst… får vi at se.
Samtidig har jeg støvet dating dk profilen af, da jeg endnu ikke har
fundet det jeg ledte efter eller jeg fandt det uden at opdage det eller
det jeg ledte efter ikke har fundet mig eller fandt mig og fandt mig
forkert eller… et eller andet. Måske spilder jeg bare min tid, måske
fodrer jeg bare min indre voyeur… eller masochist. Yeah, eller måske
bluffer jeg bare.
Og imens fortsætter solen med at skinne på himlen. Fordi den kan.
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“Olé! Tarantula” (opdateret)
Torsdag, d. 10. august 2006 af Henrik Larsen

Robyn Hitchcock udgiver et nyt studiealbum til oktober, Olé!
Tarantula som til min glæde vil inkludere tre af de nye numre han
spillede på Loppen. Jeg er i det hele taget glad for, at han er på
banen igen. Robyn forever! Fuld playlist iflg. en officiel
pressemeddelelse bliver:
1. Adventure Rocket Ship (spillet på Loppen)
2. Underground Sun
3. Museum of Sex
4. Belltown Ramble
5. Olé! Tarantula (spillet på Loppen)
6. (A Man’s Gotta Know His Limitations) Briggs +
7. Red Locust Frenzy
8. ‘Cause It’s Love (Saint Parallelogram)
9. The Authority Box
10. N.Y. Doll (spillet på Loppen)
+) Robyn har spillet “Briggs” live i årevis. Nummeret blev til i tiden
omkring gendannelsen af The Soft Boys (kortvarig som det skulle vise
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sig). En glimrende studieindspilning findes på den japanske
opsamlingscd Obliteration Pie.

Personfald
Lørdag, d. 12. august 2006 af Henrik Larsen
I gamle dage hed det selvfølgelig mandefald, men i disse
ligestillingstider..! Anyway, Klaus Johansen har forladt skuden, med
henvisning til synketendenser og skyndt sig at søsætte et andet og
større (eller i det mindste bredere). Her fra Obsblog IV ønsker vi
(majestætisk flertal, kaptajnen er som bekendt konge om bord på sit
skib) hr. Johansen god vind. Og spekulerer på om det måske var tid
til det årlige check af redningsbådene. Just in case.

En lille blogger rejste
Tirsdag, d. 15. august 2006 af Henrik Larsen

Min ny, officielle blog er www.samlersind.dk/blog. Det vil blive for
bøvlet at overføre alt fra den gamle og der er en masse gode indlæg
og kommentarer som det ville være synd bare at udslette. Så indtil
videre lader jeg den bare stå. Sådan.
P.S. Heavy bloggen er flyttet til www.samlersind.dk/gefion/.
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Om lidt er vi borte
Fredag, d. 15. september 2006 af Henrik Larsen
Det lader til at smartlog står for at aflives… alle skal være ens (men
nogen sikkert mere ens end andre) og jeg har også tænkt på det dér
med, at min blogs indhold i princippet tilhører Fyens Stifttidende
(hvad de så end måtte kunne bruge det til). Tiden er nok inde til at
trække stikket definitivt ud på denne limbo blog, så det vil jeg gøre, i
løbet af den kommende weekend. Og så må I have bare have det
wau fantastisk…
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