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ARRGH! nr. 1, januar 2008

Velkommen til det første nummer af ARRGH!
Tidsskriftet blev født i et vedvarende anfald af middelmådighed, et sjældent talent
eller mangel på samme, som ikke nyder den agtelse i Danmark, som den har
krav på. Men ... da langt størstedelen af Danmark og resten af verden trods alt er
ganske middelmådig, forekom det mig, at der måtte være et publikum. Det er til
syvende og sidst dét, der binder os sammen: middelmådigheden. Det må siges
at være logik for økologiske høns, for nu at være politisk korrekt og middelmådig.
Jeg præsenterer således et forum til fremme for middelmådigheden, hvor ALLE
kan lufte deres middelmådighed og afprøve eksperimenter. Så hit med jeres middelmådige tegninger! Lad middelmådigheder i alle lande (men vi starter lige med
Danmark) forene!
Middelmådigheden er en svær kunst, som kræver sine ofre. Derfor har Arrgh!
også en huspsykolog tilknyttet, og hermed giver jeg ordet til Jill Byrnit:
Henriette Westh
Middelmådig
I en tid og kultur, hvor virtuositet og excellence gennem medierne og i den
almene samfundsdiskurs præsenteres som noget, der er inden for rækkevidde
for alle, lever vi under den misforståelse, at ethvert menneske kan blive til lige,
hvad de måtte ønske sig; vi er alle Hollywood-stjerner, der bare venter på at blive
opdaget, og vi har alle lige muligheder for at få realiseret vores indre stjerner.
Dette er en bedrøvelig vildfarelse, som stresser, piner og gør folk dybt ulykkelige,
som de i løbet af deres liv (forhåbentligt!) erkender og indser, at middelmådighed
er et grundvilkår for langt, langt størstedelen af alle mennesker på kloden. Middelmådighed refererer netop til, at svimlende få procent af menneskeheden
beﬁnder sig i yderområderne af normalfordelingen - de ﬁndes, men de er meget
få. Lad mig benytte lejligheden til at takke redaktør Henriette Westh for med dette
tidsskrift at have taget initiativ til at hylde middelmådigheden. Det er ikke excellence, der giver os vores leveberettigelse, men det blotte faktum, at vi er i live
- med alle vores fejl og middelmådigheder!
Jill Byrnit
Huspsykolog
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DETTE ER ARRGH! IKKE BLOT DETTE TIDSKSRIFT,
MEN FAKTISK NEDENSTÅENDE BRYSKE HERRE ER I
AL SIN VÆLDIGHED ... ARRGH! HANS INTERESSER ER
BLOD, ANGREB, VOLD, BRØLEN OP OG METALLURGI.
OG HAN ER SINGLE, DE DAMER (OG HERRER), MEN
IKKE SÆRLIG TRO.
ARRGH VIL KUNNE SES HER OG DER I DETTE
TIDSSKRIFT, ENTEN SOM PIKTOGRAM ELLER MOTIVATOR. FOR HAN ER, DE DAMER OG HERRER, SELVE
DEN MIDDELMÅDIGE ÅND I DETTE FORFEJLEDE
TIDSSKRIFT.
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Krybet
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NÅ, DET SKAL NU
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HAR DU VARERNE?
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Pastoren

6

HOMO sapiens
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Torsoen

HVA‘ SIGER DU? ER
JEG FOR ARROGANT?
TALER JEG NED TIL
MASSERNE? MOI?

LIVETS EKSISTENTIELLE
PARADOX BLIVER VIRKELIGT,
NÅR MAN SER EN TORSO
TALE FILOSOFI I EN
MIDDELMÅDIG TEGNESERIE

IKKE AT IKKE-TORSOER IKKE
GODT KAN VÆRE ENORMT
INTELLEKTUELLE I DERES
PARAPSYKOLOGISKE UDTRYK

SALIERI, GO HOME ...... > < ...

DU ØNSKER MIDDELMÅDIGHEDEN
TRUKKET NED PÅ ET FORSTÅELIGT PLAN?
MEN DET, TROEDE JEG, VAR SELVE
DEFINITIONEN PÅ OG EKSISTENSBERETTIGELSEN FOR MIDDELMÅDIGHEDEN - HVA‘ SI‘R DU? BURDE JEG
SKAMME MIG?
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Judas
TAK . . .

TIK . . .
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Den lille Blodrøde
- en organdonors bekendelser
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Den tillidsfulde Ø
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FORTSÆTTES I
NÆSTE NUMMER
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Arrghs brevkasse
Skriv til Arrgh om alt muligt. Send jeres indlæg/
spørgsmål/problem til henriette_art@get2net.dk, så
kommer det i bladet og jeg garanterer for, at Arrgh
himself besvarer eller kommenterer jeres skriblerier.

EKSEMPEL:
? Kære Arrgh
Er det sandt, at du bare er en taber-viking, som tisser
i sengen om natten?
mvh, Svagpisseren
! Kære Svagpisser
Er det sandt, at du lige har overbebyrdet dine to
hjerneceller ved at stille det spørgsmål?
mvh, Arrgh

14

15

Hjemmeværnet for dummies

Ja, det er lige til at gabe over, men vi skal altså lige have
overstået lidt formalia:
ARRGH!
- er et uafhængigt, middelmådigt tegneserietidsskrift,
der udelukkende er skabt for at tilfredsstille redaktørens
middelmådige behov. Da redaktøren grundlæggende
er luddoven, håber hun, at ﬂere vil være med til at øge
udgivelsens middelmådighed. Der udøves ingen censur på emner, så længe de er middelmådige. ARRGH!
udkommer, når redaktøren får tid til at lave det, hvilket for
det meste vil være hver anden måned
INDLÆG
- det skrevne sendes pr email til:
red.arrgh@hw-art.dk.
Det tegnede bedes sendt som benhård kopi pr sneglepost
til undertegnede på Orebovej 58, 4293 Dianalund og vil
blive bragt i næstkommende nummer, hvis redaktøren
siger ja og hvis der er plads. Redaktøren foretrækker selv
at skanne de tegnede indlæg, og materialet returneres
kun, hvis der er vedlagt frankeret svarkuvert

KLAGER
- henvises til Arrghs brevkasse
KONTAKT
- ovenstående emailadresse eller min mobiltelefon på
30203702. Den er altid slukket, men man kan da lægge
en besked

IDEER TIL NÆSTE NUMMER
- ja tak! Mange! Send dem bare til min emailadresse.
Hvert nummer vil have et tema, som det denne gang har
været MIDDELMÅDIGHED

VIL DU ABONNERE PÅ DETTE MIDDELMÅDIGE
TIDSSKRIFT?
Så send mig en email med dit navn og din adresse (den
fysiske adresse). De første to numre er gratis, og derefter
vil du blive bedt om at give en skærv til frankeringen
(4,75 kr. eller gældende postsats for hvert nummer)

COPYRIGHT
- i dette nummer er alt mit, men indlæg udefra vil blive
respekteret som bidragyderens copyright

HVIS DU ALDRIG NOGENSINDE VIL SE DETTE
TIDSSKRIFT FOR DINE ØJNE IGEN
- behøver du intet at foretage dig. ER DET IKKE NEMT?

i næste nummer ....
... som formentligt kommer om et par måneder .... fortsætter historien om Den tillidsfulde Ø, og vi får ﬂere middelmådige fjollerier om Pastoren, Torsoen og ﬂere gyselige og ulæks detaljer fra Den lille Blodrøde. Der vil også være ﬂere
tips til dummies, der vil i Hjemmeværnet.
Og hvem ve‘ ... der er nok et par overraskelser i posen ...
PÅ GENSYN!
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