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IKKE TAGE MIG AF!!
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“DANSK-
“   JÄVLAR!

JOHANNE, 3.G.

“SVINERI!

Bed Prins Henriks hund virkelig Finn Sysholm i røven?
Må man godt tage kokkepigens datter?

Råbte Klaus Rifjerg ad Pantomimeteatrets dirigent?
Er Zenia Nykers kærestebreve det papir værd, de er skrevet på?

Får Jussi kommunalt OK til sin ny krimifabrik?
Vil det lykkes Helle Thorning at blive kalif i stedet for Fogh Løkke?

Er elgtyre og feminister de eneste skurke af format i Sverige?
Hvem er egentlig skyld i Finanskrisen?

Findes der storbarmede bibliotekarer med knold i nakken?
Er det sandt, at Bent Jensen spiser små børn?
Hvad handler James Joyces »Ulysses« om?

Vil DU også ha’ lidt pølse?

Få svaret på alt dette
- og mere til -

i denne mageløse bog!

HELLE THORNING

“DER KOMMER EN BEDRE
 BOG I MORGEN!

BUCH BINDERS
(OG 18 ANDRE FORLAG)

“DETTE HER VIL VI UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER 

UDGIVE!
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KAPITEL 1

Forfatterne

Uden forfatterne til at revse og retlede 
sig ville danskerne hurtigt falde tilbage 

til det naturlige, dyriske stade, hvor 
kakkelborde, amagerhylder og frie 

bogpriser har erstattet civilisationen. 
Forfatterne udgør derfor det bolværk, 

der beskytter os alle mod barbariet, os 
selv og vores laveste instinkter. Derfor 
må forfatterne gerne være besværlige, 

brokke sig, kræve mere i biblioteks-
afgift og tage kokkepigens datter. Det 

er deres ret. De gør det jo for vores 
skyld.

I hvert fald ville denne bog have været 
umulig at lave uden...

Min kære, unge ven! Som stå-å-årytæller
kan jeg virkelig ikke tage ansvaret for,

hvad mine figurer siger!

ZENIA NYKER

6 7



I opbagt 
sovs og 
fuld af 
had.. .

Nå, 
hvor var 

jeg..?

Der er også 
en check!

Man er fuld 
af had til. . .

Hrmpf!

Brev fra
Statens

Kunstråd,
store 

bwana!

Der er intet, danskerne elsker 
mere end rugbrød og udkogte 

kartofler i opbagt sovs!

". . .blaf-
rende 

tåber.. ."
- ikke så 
hurtigt!

Mit Danmark er blevet 
en røverkule befolket af 
blafrende tåber, hvor 
mageligheden og den 
bornerte småborger-
lighed har erstattet 

kærligheden til kunsten!

Herude tænker 
man først på 
andres behov!

Når man som jeg dagligt oplever 
folks kamp for overlevelse i den 
store verden, føles Danmark ofte 
som en meget lille andedam med 

meget små problemer!

Som nævnt i Deres seneste 
bog "Strøtanker fra Bali".

Og når jeg er hjemme i 
Danmark, kan jeg næsten ikke 
kende mit land igen: Selv-
glade og permanent små-
fornærmede folk, der har 

nok i sig selv!
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Efter Socialdemokraternes jordskredssejr vil vi i aften gøre 
status over, hvad 10 års borgerligt styre har gjort ved 

Danmark og danskerne. 

I studiet har vi den store 
humanist Carsten Jensen, 

der i 2007 modtog 
Palme-prisen for sin fornuft 

og tro på fremtiden.

Carsten Jensen! Bliver 
alting godt nu?

Bah! Et stiv-
nakket magt-

menneske! 

Men Fogh var da
 dygtig?   

Bah! Siden 2001 
har oppositionen 
været en flok 
kuede efter-
snakkere til en 
regering, der 
har bedøvet 

danskerne med 
selvgode løgne!

Jeg sænker 
svovlniveauet 

til 99%...

  En totalkoreograferet folkeforfører! Det er en illusion at tro, 
         at han er et menneske        som vi andre!    

Og kommer du ikke 
til at savne Pia 

Kjærsgaard, bare 
en lillebitte smule?

Grr.. .

I ti år har DFs skimlede sekt af klamme kælder -
mennesker ladet regeringen føre en sadistisk
udlændingepolitik inspireret af massemorderen

Mao...

Allerførst: En hel bog
om ikke at holde jul!

Er det virkelig
nødvendigt?

Det kræver en meget stram
planlægning at boycotte julen!
Allerede i oktober skriver jeg
de første korte læserbreve om
julehysteriet til lokalaviserne!

Det er
ikke en
side for
meget!

Det er sådan en
hyggelig tradition!
Roald har lavet en
tidsplan, som han
følger år efter år!

Vi kalder det
at klage til jul!

I november følger de
regionale aviser og 1. 
søndag i advent sætter
jeg mig ved chatollet

og forfatter min årlige
kronik til Politiken!

Og så er der for
alvor travlt frem til
den 24. december!

Heldigvis er det
de samme spørgsmål,
de stiller hvert år!
Det giver en tryg og
rar stemning i den

mørke tid!

Mere
nellikethe?

Der er altid så mange journalister,
der gerne vil interviewe Roald om

hvor meget vi hader julen!

Og så er der alle julefrokosterne, hvor
hans budskab er et populært indslag!

Roald kommer
ofte først hjem

på de små
timer.. .

Danser I så
slet ikke om
juletræet og

giver julegaver? Børnebørnene
plejer at danse om
den lille stuebirk,

mens Roald pakker
sine fødselsdags-

gaver op.

Radio 24syv besøger i dag Roald Harm,
der har skrevet en bog på 642 sider om,

hvordan han ikke holder jul!

Jul! Svindel
og humbug!

Rolig, Roald!
Dit blodtryk!
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Anne-Pande Mols!
I 80erne skrev du 
"Månekys" om unge,

stærke Ida, der
keder sig i Grødby.. . Ægløsning! Et ensomt

struggle up the hill for os
kvinder, hvor vi forrådes

af vor egen krop!

Vi kvinder er jo af naturen
ydmyge og vant til at bøje

nakken, mens mændene horer
i flæng!

I 90erne skriver du "Lykkekvinden",
hvor unge, stærke Ida er blevet

kaospilot og træt af Svend-
Bent og børnene.. .

. . .men så møder
hun Svend-Bent,
der gør hende

gravid!

For Helvede!
Men rule

the world!

I 00erne kommer
så "Skrigeskinken",
hvor midaldrende,

stærke Ida er
blevet formand for
Arbejderpartiet, men
så møder hun den
spændende Villy.. .

Damn! Mændene er
så gode til rænkespil!
Deres løgne er som

spildolie, der siver ned
til grundvandet, hvor
det forgifter vore

børn! Mændene øde-
lægger vores common

future!            

S'gu!

Vi kvinder kan
også spille det game!
Det er det, jeg har
villet vise med mit

forfatterskab!       

Vi er
gidsler
for

deres
griskhed!

Men 31 års kamp
for feminismen må
være nok! Nu må

I unge fandeme føre
The Torch videre!

Orv! Og
den har en
navneplade
monteret.. .

"Barbara Cartland, 1923-1980". .?
Øhh.. .
cool!

Vi har modtaget en appel om støtte 
til en græsk protestsanger, der har 
kaldt Merkel       en nazi-mær!

Ytringsfriheden
er ukrænkelig!

Hørt! De der tyskere tror 
bare, de kan bestemme alting!

Vedtaget!
Næste sag!

Så er der den italienske faeceskunstner, 
der trues på livet, efter han har smurt 

det israelske flag ind i bæ!

Hørt! De 
der israe-
lere tror 
bare, de 

kan 
bestemme 
alting!

Vi må stå 
vagt om 

ytringer af 
enhver art, 
hvis vi vil 
overleve 

som 
kunstnere!

Og så har Hassan fra Beirut pådraget 
sig en fatwa, fordi han i en skolestil 

om profeten Muhammed har tegnet en 
rar gammel hyrde med sin fåreflok.

Vædderen 
lignede den 
lokale imam.

Jeg ved ikke..! Skal vi virkelig lade os 
spænde for den dagsorden? Her må

jeg sige principielt fra!
Spørgsmålet er, om 

tegninger overhovedet 
er kunst?

På mine medlemmers 
vegne kan jeg i hvert 
fald ikke forsvare 
den slags! Man kan 

også være FOR 
provokerende i sit 

udtryk!

Vi er uenige i hvad 

De siger, men vi vil kæmpe 

for Deres ret til a
t dø for 

Deres synspunkt.

God vind,

Dansk Kunstner Klub

Brødre! Søstre! En 
kollega er truet på 
sit liv! Vi må da 
kunne stå fast på 
Voltaires gamle 

princip i denne sag!
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