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En god socialdemokrat Poul Einer Hansen Hent PDF Roald Als og hans trofaste neger Poul Einer Hansen har
aldrig været bange for at sige deres mening om samfundet og den retning, regeringen driver danskerne. I
denne samling er et udvalg af 28 års satiriske tegninger i bl.a. Weekendavisen, Politiken og Blæksprutten.
Den er ikke noget mildt, musealt tilbageblik men tværtimod aktuelt og aggressivt engageret i det politiske
landskab i Danmark. Tegningerne er grupperet omkring enkeltemner, og Roald Als har på tekstsiden tilføjet

få, krasbørstige betragtninger, der nok skal få læseren frem i lænestolen.

Danskerne var sociale mennesker, og sådan nogle er en vederstyggelighed for Fogh, så han startede sin
kulturkamp. Vi skulle laves om, så vi passede ind i minimalstaten. Og som Brian har proklameret:

Kulturkampen er vundet. Minimalstaten er indført, de venstreorienterede er erstattet med fjolserne fra CEPOS
på P1, lille Brian har fået lov til at skrive i skolebladet, og jeg tabte!

Men jeg nedlægger ikke våbnene. I kampen mellem Fogh og anstændighed kan man ikke stå neutral. Så jeg
og min neger har dannet en modstandsgruppe, hvor vi kæmper for, at Systemet Anker bliver genindført i
Danmark. Ingen statsminister skal om 60 år komme og sige, at jeg gik ind for samarbejdspolitikken.
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