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Kære ven! 
 
 
Året er blevet indledt med den store nyhed, at de 2 overlevende Beatler og de 
to afdødes koner skal optræde i Las Vegas i USA i en cirkusforestilling. Ak ja. 
George havde allerede præsenteret ideen for Paul hele tilbage i januar 01. 
 
Og detaljerne er blevet præsenteret på www.thebeatles.com for måneder 
tilbage og Beatles Again har også omtalt historien gentagne gange. 
 
Men julen er over og et nyt Beatles år i gang. Medlemmerne har gentagne 
gange efterlyst en oversigt over hvad der er udkommet af singler og ep’er i 
Danmark med tilhørende covers/etiketter og forskelle heri. Derfor får du i det 
nummer de første mange oplysninger. 
 
Har du noteret dig den 6. februar og Superbowl finalen i amerikansk fodbold. 
Paul står for musikken i ”halvlegen” og præsenterer formentlig den 
kommende cd og en ny turné. 
 
 
 
Arno Guzek 
 
 
Årsabonnement kr. 150, 00 for 6 numre af BEATLES AGAIN, kan du sikre dig, ved at indbetale beløbet 
på giro 9 28 86 94 eller på check. Tidligere udgivne numre kan stadigvæk rekvireres for kr. 20 pr. stk. 
inklusive porto. 
 
Der må gerne citeres fra bladet, dog med angivelse af kilde. For kr. 10, 00 (gerne i frimærker) får du en 
annonceplads på 4x7 cm. Læserbreve og andre gode ideer modtages med tak, ligesom du også er 
velkommen til at fremsende større indlæg, som jeg dog forbeholder mig retten til at redigere. 
 



THE BEATLES 
 
I forbindelse med retssagen mod computerfirmaet Apple har Beatles selskabet 
af samme navn genudgivet det komplette cd-katalog for at kunne dokumen-
tere, at man fortsat er at aktivt pladeselskab. Det er i det mindste redaktørens 
opfattelse af situationen og baggrunden for aktiveringen af de 35 år gamle 
optagelser. 
 
Du kan således erhverve dig følgende titler. Formentlig er det kun de færreste 
danske forretninger der lagerfører dem. Mange af cd’erne har ekstra numre 
med i forhold til de gamle vinyl versioner. 
 
Iveys: Maybe tomorrow. Lp’en er udsendt af forløberen for Badfinger og er 
hamrende dyr som vinyl med en pris på flere tusinde kr. Lp’en blev kun 
udsendt i ganske få lande, og herhjemme blev der solgt i alt 50 stk. af den 
tyske udgave. Antallet er inklusive eksemplarer til reklame og Danmark radios 
arkiv. 
 
Badfinger: Magic Christian Music indeholder flere af numrene fra 
førnævnte men i anderledes versioner. Paul skrev nummeret Come and get it 
og spillede med og producerede flere numre. 
 
Badfinger: No Dice 
 
Badfinger: Straight up George spillede med og producerede flere numre.  
 
Badfinger: Ass er indspillet efter at gruppen havde brudt med Apple og havde 
udgivet en ny lp hos Warner Brothers. Så noget pudsigt alligevel at anvende 
Apple studiet. 
 
Badfinger: Very best of Meget mærkeligt at Apple allerede udgiver The best 
of i 94 og i 2000 kommer en anderledes opsamlings-cd. Men hvorfor ikke 
sælge numrene 2 gange? 
 
Mary Hopkin: Post Card Paul producerede lp’en og han spiller med sammen 
med bl.a. Donovan. Hittet Those were the days findes i flere forskellige 
oversættelser. 
 

Mary Hopkin: Earth song ocean song er produceret af Tony Visconti, mest 
kendt fra David Bowie og T. Rex. Mary og Tony blev senere gift. 
Mary Hopkin: Those were the day er titlen på en opsamlings-cd, som også 
indeholder Pauls sang Goodbye. 
 
Jackie Lomax: Is this what you want Både Ringo, Paul og George 
medvirkede hos den gamle ven fra Liverpool. George producerede endvidere 
numrene og skrev Sour milk sea. 
 
Modern Jazz: Quartet Under the jasmin tree 
 
Modern Jazz: Quartet Space 
 
Billy Preston: That’s the way god planned it produceret af George, som 
også spiller med sammen med Ringo. 
 
Billy Preston: Encouraging words fortsætter samarbejdet med George, som 
også skrev flere numre. 
 
Radha Krsna Temple cd’en af samme navn er produceret af George og 
medvirken af Paul og Linda ved mikserpulten. 
 
Ravi Shankar: In concert 1972 er en dobbelt og er produceret af George. 
 
John Tavener: The whale har medvirken af Ringo 
 
John Tavener: Celtic requiem er lige så sjælden som Iveys lp’en og 
ligeledes solgt i 50 eksemplarer herhjemme som engelsk import. 
 
James Taylor med debutlp’en af samme navn har medvirken af Paul og 
George. 
 
Doris Troy med lp’en af samme navn har medvirken af Ringo og George, 
som også producerede. Begge har endvidere hjulpet som komponister. 
Måske indgår udgivelsen af den meget omtalte amerikanske 4 cd boks The 
Capitol albums volume 1 også som dokumentation for at Beatlesselskabet 
fortsat er aktivt.  
 



Har du også bemærket, at dette cd-sæt overhovedet ikke har nærmet sig 
toppen af hitlisterne. Er det af mangel på interesse f.eks. fordi konceptet er for 
tyndt, eller er udgivelsen for dyr. Almindelige yndere af Beatlesmusik køber 
vel heller ikke en cd med både mono og stereo udgaver af numrene. Ellers er 
det meget vigende salg begrundet i, at der kun er lavet en lille pligt-reklame i 
de enkelte trykte medier? Andre har klaget over det lidt kedelige cover, 
hvorfor nedenstående er blevet foreslået som et lidt mere tjekket cover. I alle 
tilfælde har Apple brugt meget lidt på reklamekontoen og alligevel 
dokumenteret at man lever og har det godt. 
 

 

Masser af medlemmer har spurgt om en oversigt over hvilken Beatlesplader 
der er udgivet i Danmark. Langt om længe har redaktøren taget sig sammen, 
gået på hylderne og har gravet de enkelte plader ud og har scannet de 
forskellige versioner som ledsages af enkelte kommentarer. På ingen måde vil 
jeg påstå at samlingen er komplet, så enhver rettelse modtages med glæde.  
 
EMI i Danmark har haft flere forskellige navne, hvilket fremgår af de mange 
billeder der vil vises. I gamle dagen lå selskabet på Høffdingsvej 18 i Valby, 
hvor man havde sit eget pladetrykkeri. I nummer 22 havde man lager og her 
holdt Rotex, et lille trykkeri også til. Sidstnævnte leverede cover til singler og 
ep’er til EMI. 
 
Rotex havde den udsøgte service straks at kunne levere singelcovers, når EMI 
var kørt tør. Men nogle gange havde man ikke lige den rigtige farve på lager, 
eller også glemte man den rette i skyndingen. 
 
EMI designede selv sine etiketter og på baggrund i oplysninger fra England. 
Alligevel er der enkelte kiks med stavefejl eller forkerte komponister. 
 
Endelig var det i 60’erne meget almindeligt at angive en top 10 over de mest 
solgte plader på bagsiden af singelcoverne, men da man så, hvor meget de 
enkelte Beatlesplader siden solgte, fandt man anledning til at lave komplette 
fortegnelser på bagsiden over Beatles udgivelser. Også her optræder der fejl. 
 
EMI anvendte for det meste den engelske nummerserie på Parlophone med ”r” 
som et præfiks og derefter et løbenummer. De skandinaviske afdelinger af 
EMI havde deres egne selskaber bl.a. Odeon og hvert land med egen nummer-
serier. Danmark således ”dk”, Norge ”nd” og Sverige ”sd”. 
 
I løbet af tresserne udgav EMI Danmark singler/ep’er fra norske og svenske 
serier. Endvidere anvendte man covers, som nogle gange var helt identiske i to 
lande. Nogle gange importerede man covers fra et af de andre lande, især når 
der skulle anvendes 4 farvetryk på ep-coverne eller når man var ved at have 
udsolgt. Tilsvarende eksporterede man plader til de andre lande, som så selv 
puttede egne covers omkring.  
 
Derfor var det meget almindeligt at se danske plader med f.eks. svenske 
covers eller omvendt. 



I efteråret 62 modtog Skandinavisk Grammophon Aktieselskab den første 
Beatlesudgivelse r 4949 Love me do/P. S I love you som et promotion 
eksemplar. Firmaet vurderede efterfølgende, at der ikke var et marked for at 
udgive den i Danmark, og den udkom aldrig. 
 
Op under jul modtoges det næste promotion eksemplar r 4983 Please please 
me/Ask me why, som heller ikke medførte en udgivelse lige med det samme. 
Men da nummeret hittede i England, og der samtidig blev planlagt en 
indspilning af en lp med samme titel, besluttede man at udgive Please please 
me som singel i Danmark. 
 
Førsteoplaget kom på rød Parlophone etiket, som nedenfor vil blive kaldt 
Type 1. Senere blev singlen genoptryk sidst i 63 men nu på sort Parlophone. 
Coveret findes i to nuancer - en lysegrøn og en lidt mere karryagtig. 
 

  
Type 1 

Uvist af hvilken grund blev den noget lange copyright tekst i højre side senere 
gjort kortere, hvorfor Type 2 opstod. Bemærk McCartney-Lennon på 
etiketten. Senere udkom alle Beatles sangen som Lennon-McCartney, så noget 
mærkeligt at høre at Paul og Yoko i dag skændes om, hvad der er rigtigt. 
 
I marts 63 udkom r 5015 From me to you/Thank you girl som rød og senere 
på året som sort Parlophone Type 1 og endelig senere som sort Type 2. Der 
anvendtes to forskellige covers – et lokalt produceret og et standard cover 
importeret fra Tyskland. 

 
 Type 1 to linjer ”Recording”, fejl 

 

  
Type 2 to linjer ”recording” venstreType 2 to linjer ”Recording” højre 
 
Med lidt løst og fast kan det da blive til. I Abbey Road er naboerne ved at 
være godt trætte af at se murerne omkring det verdensberømte studie blive 
overmalet med graffiti hver eneste dag. Man forsøger at holde dem hvide ved 
ugentlig overmaling, men det er blevet en tradition for alle Beatlefans, som 
valfarter til ”Mekka”, at man skriver en lille hilsen på muren. Ak ja det er 
svært at gøre alle glade. Det begyndte da John døde, og da George også faldt 
væk blev det en hel mani. 



  
Type 2 
 
I august 63 udsendte svenskerne sd 5946 Twist and shout/Boys. 
Kombinationen fandt Danmark interessant, og derfor blev den udsendt i både 
rød og sort Type 1 samt sort Type 2. 
 

 

 
Import cover 
 
Åbenbart var der behov for at ændre layout, for der blev tilført ”Recording 
first.” i venstre side i én linje på rød Type 1 og yderligere en ændring med 
teksten i 2 linjer på sort Type 1. 
 



   
Type 1, én linje ”Recording first” Type 1, to linje ”Recording first” 
 
Og bogtrykkeren var glad for et nyt layout, da det gav skillinger i kassen. 
Derfor brokkede han sig vel heller ikke over, at EMI bad om få en tredje 
udgave Type 2, hvor ”Recording first” blev slettet og erstattet af (P) 1963 i 
højre side. 
 
Og nu da festen var begyndt, hvorfor så ikke lave en fjerde udgave, hvor (P) 
blev trykt i en væsentlig større skrifttype. Indtil videre er det ikke lykkedes at 
finde Twist and shout med dette layout, så du må nøjes med bagsiden Boys 
. 

   
Type 2 (P) lille udgave   Type 2 (P) stor udgave 

Oprindeligt udgav EMI coveret i blåt tryk, men i 70’erne blev det genudgivet i 
et sort tryk. Og så skal det bemærkes, at der er tale om en svensk nummerserie 
på Odeon etiket. Dette logo ændres også på de forskellige etiketter. 
 
Så blev det tid til r 5055 She loves/I’ll get you, som kom i både rød og sort 
Type 1 samt sort Type 2. Årene gik og Skandinavisk Grammophon skiftede 
navn til Electrical & Musical Industries, hvorfor nyt layout Type 3 blev 
udarbejdet. Og senere skulle dette helt umulige firmanavn gøres mere tjekket, 
så derfor endnu en udgave med Type 4 og EMI navnet. 
 

  
Type 3   Type 4 

  
Type 3 uden ekstra udstansning  



Måske samler du på alle variationer? Så må du også have fat i Type 3, som 
yderligere er blevet fremstillet på en anden pressemaskine hos EMI. Du kan 
også finde denne single som standard med midten forbundet med de 4 små 
tappe som ovenfor på de øvrige singler. Der er formentlig tale om en helt ny 
pressemaskine. 
 
Og så er turen kommet til r 5084 I want to hold your hand/This boy, hvor 
førsteoplaget er rød Type 1 med én linje ”Recording first”, samme men i sort 
og derefter sort Type 1 med to linjers ”Recording first”. Endelig findes singlen 
som Type 2 (P) lille udgave. 
 

  
 
Coveret findes i flere røde/violette nuancer. 
 
Danmark kan også, og derfor udkom kombinationen dk 1615 I saw her 
standing there/Misery. Første udgaven er Type 1 to linjer ”Recording first”. 
Men da man havde valgt at tage nummeret fra den engelske ep Beatles No 1 
(gep 8883), kom man til at skrive teksten direkte af. I det næste oplag blev 
The Beatles (No. 1) slettet. Bemærk McCartney-Lennon som komponister! 
 
En tredje udgave blev Type 2 med teksten ”Recording first” i venstre side og 
en fjerde flyttet over i højre side. En femte udgave er Type 2 (P) lille udgave. 
 
Ovenstående var de første udgivelser med The Beatles i året 63. Har du 
rettelser/tilføjelser tager vi naturligvis gerne imod disse. Fortsættelse følger. 

Og så er der rav i den. Et nyt tv program dykker ned i den mørke fortid i 
Liverpool med research efter ukendte Beatlesbørn, som Brian Epstein skulle 
have betalt mødrene for at holde skjult. Følg med i næste nummer af Beatles 
Again. 
 
Og i Liverpool står det sørgeligt til. Den 12. januar blev det annonceret at 
børnehjemmet Strawberry Fields Forever lukker i løbet af marts i år. 
 
John legede meget på området, som lå tæt på hans daværende hjem hos tante 
Mimi i Menlove Avenue. Verden er helt af lave. Gad vide om Yoko eller Paul 
hælder penge i hjemmet, som ejes af Frelserens Hær. 
 
All You Need Is Love er titlen på en ny film bygget over Beatlessangene. De 
engelske musikalforfattere Dick Clement and Ian La Frenais står som 
bagmænd. Måske erindrer du deres navne? Jo de har lavet musikken til en 
række film på Handmade Films (Georges selskab). 
 
Når nu Apple mener, at det er relevant at udgive Capitol albums volume 1, er 
der naturligvis en række fans, som har grebet chancen for at gøre opmærksom 
på, at der endnu ikke er nogen officiel live-cd ude. Derfor er der nu en 
underskriftsindsamling igangsat for at få udgivet Hollywood Bowl koncerter 
fra 64 og 65, se www.petitiononline.com/cap1977/petition.html 
 
Og hvad er der ellers i støbeskeen hos EMI? Let it be på officiel dvd? Hvad 
med opfølgeren til ”1”? Passende kan den kaldes ”2” og som en eventuel 
opvarmning inden udgivelsen af Capitol albums volume 2 senere på året. 
 
Ved juletid annoncerede BBC at man ville sende et radioprogram med temaet 
julehilsnerne, som Te Beatles sendte gratis til alle medlemmer af den engelske 
og amerikanske fanklub. 
 
Straks kom Apple på banen og forbød udsendelsen, hvorfor BBC fik travlt 
med at finde på noget nyt. Heldigvis havde man timevis af arkivmateriale fra 
62-66, hvor gruppen tit var i studiet og spillede live eller bare stillede op til 
improviserede interviews. Så vi mange fans blev måske i første omgang 
skuffet, men i anden omgang blev der sendt materiale, som ikke har været hørt 
i snart 40 år. Og så kan man måske forvente, at Apple arbejder på at udgive 
optagelserne, som man forbød, men som man også har alle rettigheder til. 



JOHN LENNON 
 
I løbet af året opføres Broadway musicalen Lennon. Datoen er den 7. juli, 
hvilket er 49 år og 1 dag efter at John og hans skoleorkester Quarry Men 
spillede i Woolton, og hvor Paul tilfældigt kom til koncert. Han klimprede et 
par numre og straks blev han inviteret med. 
 
I musicalen har Yoko givet tilladelse til, at der fremføres Lennon sange bl.a. 
India, Cookin (In the kitchen of love) samt I don’t want to lose you. Den 
førstnævnte findes indtil videre kun udsendt som bootleg. 
Den anden komposition blev givet væk til Ringo på dennes Rotogravure lp fra 
76. Don Scardino har skrevet og produceret stykket, som dog har premiere 
allerede i april i San Francisco. 
 
I musicalen medvirker 10 skuespillere og 10 musikere, som i øvrigt fremfører 
i alt 27 sange, hvoraf de fleste naturligvis er hittene Imagine, Instant karma, 
Give peace a chance, (Just like) Starting over samt Whatever gets you through 
the night. 
 
Og så er der planer om at udgive en dvd med Dick Cavett showet fra 72, hvor 
John og Yoko medvirker. Og ligeledes på tegnebrættet er Tomorrow Show 
med Tom Snyder ligeledes på dvd. 
 
Der dukker hele tiden nyt op. Således er der lige blevet solgt et såkaldt 
acetate, hvor John synger A fool I am og samtidig spiller akustisk guitar. 
Hvordan John er blevet rodet ind i denne italienske sang vides ikke. 
 
Den 7. og 10. august 66 var den gamle garderobedame fra Cavern Club Cilla 
Black i Abbey Road studiet for at indspille netop denne sang, og som siden 
udkom den 20. oktober på Parlophone i England som r 5515. 
 
Producenten var George Martin og den oprindelige titel var Dimmelo parlami, 
og det kunne selv John vel ikke synge? 
 
 
 
 
 

 
 
PAUL MCCARTNEY 
 
Fik du nogensinde købt Do they know it’s Christmas 2004? Heldigvis nåede 
masser at købe denne inden katastrofen i sydøst Asien indtraf og 
opmærksomheden forsvandt 100 % fra problemer i Afrika. 
 
Og så var Paul og Heather på de engelske Tv-kanaler med Hvem vil være 
millionær. Og som en del af showet blev der lige gjort opmærksom på Adopt-
A-Minefield projektet. 



Selvfølgelig svarede han forkert på spørgsmålet til 316.000 £ (godt 3.5 mio. 
kr.) om, hvor Martin Luther King var født. Pinligt at det rigtige svar var i 
Atlanta i USA, byen hvor Paul selv har en mega stor ranch. 
 
Og apropos Cilla Black så kan Paul også. Hvis du har købt hendes cd 
Beginnings (593181-2), så vil du konstatere at der er et nummer 21 på cd’en, 
som ikke angivet på coveret eller etiketten. 
 
Efter det sidste nummer Anyone who had a heart (Late night version) er der 
ca. 30 sekunders pause og så følger Step inside love i en remikset version. 
Paul skrev sangen til Cilla til brug i en tv-serie. 
 
Så drøner rygterne rundt om, at Paul er i gang med at købe den engelske 
fodboldklub Sunderland. Hvad relation har han til denne by? Ingen? 
 
Den nye cd er efterhånden færdig og der er begyndt at slippe lidt ud om 
indspilningerne af blandt andet Wings of a lightest weight, I've got my magic 
back samt Baby won't you come with me, som alle skulle være nye titler. 
 
Passende skal Paul prøve at gøre det bedre end Janet Jackson sidste år, som 
tabte det ene bryst midt under transmissionen af Superbowl finalen fra 
Jacksonville i Florida. Nå får Paul muligheden den 6. februar, så der er nok 
mange fans der ikke kommer tidligt i seng den aften. 
 
Måske husker du finalen i 2002, hvor Paul fik love til at præsentere et enkelt 
nummer Freedom, komponeret og indspillet i anledning af flyulykken 11. 
september 2001 i New York. Der forventes mere end 150 mio. seere i USA 
alene, og så transmitteres der direkte til et meget stort antal lande. 
Passende samtidig at lave reklame for en ny cd og formentlig også en ny tur, 
hvilket både Heather og Paul har afsløret i pressen i løbet af efteråret. Se evt. 
på www.paulmccartney.com. For øvrigt er www.georgeharrison.com og 
www.ringostarr.com alle blevet opdateret her efter jul. 
 
Langt om længe er dvden The real Buddy Holly story (usa d 1790) med 
masser af gamle film klip og ikke mindst både Rolling Stones (Not fade away) 
og Paul selv (Words of love) hylder Buddy med deres versioner af hans sange. 
 

Januar skulle også have været måneden hvor en ny cd med titlen Love songs 
skulle have været ude. Imidlertid er der gået et eller andet galt i 
planlægningen, og nu skydes der som vanligt på Yoko, som ikke vil give 
tilladelse til at sangen kommer med. 
 
Det lyder noget forkert i betragtning af at Paul stort set har spillet nummeret 
ved alle koncerter siden 76. Yesterday findes også på flere live cd/dvd’er. 
Men måske har han haft lyst til at inkludere den originale Beatlesversion, 
hvilket dog lyder forkert? Så et eller andet er der galt med historien. 
 

 
 
 
GEORGE HARRISON 
 
Og så er der fortsat gang i udgivelserne på dvd af de gamle film fra George 
selskab Handmade Films. Denne gang er det tyskerne der leder an med Water 
og Bullshot her i den meget nære fremtid. 



Water er ventet med længsel bl.a. fordi både George og Ringo spiller med i et 
band sammen med Eric Clapton. Sidstnævnte film har George også musikalsk 
deltagelse 1. Pow wow highway er netop ude i USA og Track 29 i Holland. Vi 
er efterhånden ved at være kommet hele raden rundt. 
 
I øvrigt er der netop genudgivet en bog om hele Handmade Films historie. 
Titlen er Very naughty boys. Fed læsning om selskabet som blev startet på 
Monthy Pyton’s Life of Brian. 
  

 
 
En guitar, som engang tilhørte George er blevet solgt til en anonym samler for 
567.700 $ eller ca. 3.2 mio. kr. Har hustruen Olivia igen været ude og købe 
gamle ejendele op igen? 
 
Den 38 år gamle Gibson-guitar SG blev anvendt under indspilngerne af 
revolver lp’en, og siden gav George den til John. 
 

RINGO STARR 
 
Og den gamle trommeslager er virkelig blevet gammel. Nu er han blevet 
opereret i skulderen igen nu for tredje gang. Så den 4. januar var det højre og 
den 4. august og 12. november den venstre. Er det slidgigt ved trommer eller 
har han bare skyllet ganen godt og grundigt igennem årene? 
 
Men humøret har han ikke glemt. Han var på vej igennem Liverpool Imagine 
Airport, da han fik et lyst øjeblik og ringede Paul. Mit største ønske nu da jeg 
er blevet 64 år er at få opkaldt et kufferttransportbånd her i lufthavnen hvor 
jeg står. 
 
Mon ikke dette ønske snart kan gå i opfyldelse? For andet år i træk var Ringo 
involveret i det nordamerikanske forsvarssamarbejde North American 
Aerospace Defense Command (NORAD), som der åbenbart skulle laves 
reklame for. Ringo optrådte på jagt efter julemanden 
 
Mens børn verden over venter på, at julemanden skal komme, har Ringo Starr 
travlt med at afsøge himmelrummet. Den tidligere Beatles-trommeslager hjalp 
nemlig med at følge manden i den røde dragt. Sidste år var der hele 577 
millioner hist på Internettet www.noradsanta.org 
 

 



Københavns Radio P4, Østjyllands Radio 

og Nordjyllands Radio præsenterer 
The magic of The Beatles from ”She Loves You” to ”Let It Be” 

spectacularly re-created live on stage 

 

DR RadioUnderholdningsOrkestret 
Dirigent: David Firman 

Konferencier: Hans Otto Bisgaard 
FALCONER SALEN, KBH 
Tirsdag 18. januar 2005, kl 20.00  
Onsdag 19. januar 2005, kl 20.00  

Torsdag 20. januar 2005, kl 20.00  
BilletNET 70 15 65 65 

 
AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER 

Søndag 23. januar 2005, kl 20.00 

Billetsalg 99 35 55 66 samt www.akkc.dk 

 
MUSIKHUSET AARHUS 

Tirsdag 25. januar 2005, kl 19.30 
Onsdag 26. januar 2005, kl 19.30 

Billetsalg 89 40 40 40 
 


