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25 år med
fikse rim
og charmerende
Stre8er
Knap  1300 klummer og tegninger er det
foreløbig blevet til på 25 år, siden skribenten
Asger Berg og tegneren Henrik Monv5d be-
gyndtepåderesugendigeindslagiFrederiks-
borgAmtsAvis,hvorlæserenharnydtgodtaf
både fikse rim og charmerende streger. Un-
der de skiftende statsirinistre Poul Schliiter,
Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Ras-
mussen og Lars l,økk€ Rasmussen har der
hwrugeværetnokatskriveogtegneom.Nu
udstilles et bred[ udsnit af såvel vers som teg-
ninger på Hfllerød Bibliotek. Det sker fi.a den
30. marts til den 18 . april.
Når l.ars Kanit, som er Asger Bergs kunst-
nernavn, snakker med tegneren Henrik
Monved om ugens emne er der tre ting, der
er afgørende: Det skal helst være en topak-
tuel begivenhed eller person. For det andet
skal emnet kunne behandles i sangbar form
på cirka 24-30 ]injer. 0g så må både sproget
og tegnerens streger gerne appellere til de
små muskler, dff styrer smilebåndet.

Det med Asger Bergs kunstnernavn bunder
i øvrigt i en gammel tradition inden for gen-
ren. Hans forgængere kaldte sig Ærbødigst,
Rimus. Per Nilen osv., og da Asger berg og
Henrik Monved lagde ud den 5. juni 1986,
foreslogsidstnævnte,atAsgerBergkaldtesig
luars Kanit. Bagpsedonymet gemmer sig hi-
storien om en svensk indvandrer i 1 800-tallet
ved navn l.ars. Han havde været ved militæ-
ret som komet - officersaspirant`L og brugte
dette som sit tilnavn. Men som svensker ud-
talte han det med et langt e, og de[ opfattede
nordsjællændere som Kanit.
I udstillingen er vers og tegninger anbragt
side om side, så man kan genopleve situa-
tionerne, som de har været set af Kanit &
Monved, der bor i henholdsvis Hillerød og
Frederikssund. /
Vi giver her på siden et par smagsprøver på
de to herrers morsomme opfindsomheder,



Pingvinen
Polirikere fta al]e parim er godi stof
for sa,ririhere. Da Sociahstisk Folke-
Panis formcmd Holger K Nielsem i
i'i'imrts2001sagdejatHædelmgeien
rqyal fest, var det bemæ:rkelsesvær-
digt.Wa;r dei gamh ari3Qjd2rpari ikke
meremodstamderafKongehuset?V{ar
det ddiririvt slui med æ synge "Nu
dagesdetbrødre"?

Fhgvinen
20.3.2001 : Socialistisk Folkepar-
tis formand, Holger K. Nielsen,
morede sig ved hofballet og vil
geme deltage ffemover.

Mel. Nu dages det, brødre

Nu dages det, brødre, det lysner i øst!
Det mener SFs Holger K.
Han venter en bugnende valgsejrs høst.
Så derfor vfl Holger nu gå
til kamp imod pengemagt, løgn og profit
i laksko og Eole og hvidt.

Når Dronningen byder til hofbal, må man
som statsmand ku' delta' i det.
0g Holger har taget lektioner, så han
er skrap til at danse lanciers.
Han bukker for damen og svinger sig fit
i låksko og kjole og hvidt.

Hans nye talrik er at øve sig på
de bonede gulves klicheer,
at lære sig stilen og prøve at få
bugø].semes fålske maner
og indefi.a slås mod hver fæl parasit
i laksko.og kjole og hvidt.

0g man må vel sige, han klared' sig flot
som lille fomøjet pingvin.
0g selv siger Holger, han mored' sig godt,
og Dronringen syn's, han var fin.
"0g gi'r hun mig diancen, så kommer jeg tit -
i laksko og kjole og hvidt."



Ame 89 hektaur
I+essen elskRr æ stil]e Pohøid?me til regriskab fior døres

pri:væ forhou, isæ:r lujis der ka;m spores et modsæS-
ningdorhold td deres udtiker og hamdhnger. Dei er
også et godi emne for Karit & Mo'rwed. I okmber
2002 bhv dauæ:rende f inamsrinister Thor Pedersen
beskyldi for ikke æ hcwe levet op td bopæhphgtem
På sime gårde ved lsdjord og for ai hame sltiet en
of fendig sti.

Mel.Tylvetønderland

1 pressen, der kaldes jeg jordspekulant,
fordi jeg har købt et par gårde.
Men jeg kan forsikre, det ikke er sandt.
Min plan, det var at bo her selv ~ ad åre.
Så jeg gemmer mine 89 hektar.
Hvis det lmæves, ).eg skal bo her, er ).eg klar.
Men den rigtige begrundelse, \
d;t er slet og ret misundelse.    \
Såjeggemmernrie89hektar:

Ibr lå der en grussti på mit areal,
men da jeg kom hdt op ad rangstigen,
så følte jeg pluds'lig, at nu var den gal,
for nu sku' alle ud og gå på gangstien.
Men jeg gemmer mine 89 hektar.
Folk ska' sgu'tte gå på MIN sti - hva'be'ha'r!
Så den sti, den fik jeg strøget
sidste gang, da jeg fik pløjet.
For jeg gemmer mine 89 hektar.

Folk mener måske, jeg er gået grassat,
fordi jeg har opkøbt al jorden.
Men jeg vil som gammel ku' leve privat
og nyde solopgangen over fjorden.
Så jeg gemmer mine 89 hektar.
Detersimpemendenffemtidsplan,jeghar-:
Den skal ingen folk spolere.
Den skal ingen ~ thor-pedere.
Så jeg ge!nmer mine 89 hektar.

me 89 hektzm
15 .10 .2002 : Finansminister Thor Pedersens
håndteringafbopælsphgtenpågårdenevedlse-
fiord har skabt problemer
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I snor
Komgehusets medlem:ri'iør hm mange
gamge grijet stof til humoristisk euer
saririsk behandh:mg. I ri'ia:rts 2000 løb
prins Henriks løsgående g"jhund
Erim ud f;oram en taxa i Ama];iega-
de, og det gæ amhdring td samgen
"1  snor". Når man ser tegrringen,

spekiÅlsrerri'ia;mpå,omdeteThumdm
elbrpri:me'n,derer"bu;mdeiPåmumd
oghåmd.„

I snor
21.3.2000: Efter uheldet forleden
må prins Henriks 'gravhund Evita
ikke mere gå uden snor
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Mel. Mam tindør os på mmd og håmd

Når man er en hofliund, må
man passe på og være klar.
Pressen sætter fokus på
det mindste skridt, man ta'r.
Tænlghvorharmanprøvettit
at wre fiæk og stikke af.
Bare ud og løbe ffit!
Men det er hundesvært i dag.
Man binder os med hundesnor,
for fimed er et farligt ord,
og det bli'r besværligt at vilde sig fii
Når vi skal ud og gå en tur,
så ligger borgeme på lu
og presse og medier, ja, selv politi.
Selv om man er hofl}und, har de ikke spor re-
spekt.
De har trav|t med lov og ret og pohtivedtægt.
Nej, man bli'r lagt i bånd og bast,
og man bli'r tvunget og holdt fast
som offer for normemes grå tyranni.

Nu skal man så bare gå
Amaliegade op og ned.
Altid snor og halsbånd på
i al anstændisted.
Blikke, Sldt med nristimd
ffa folk, der går i snævre sko.
Er man mon i løbetid?
Ja, hvad må folk dog ikke tro.
Man binder os med hundesnor,
men det vil ikke hjælpe spor,
for drømmen om ffihed bli'r aldrig forbi.
0g selv om man er hunderæd,
så gør man ingen kat fortræd,
for ingen er fangne, når tanken er ffi.
Udadtil, så lever man med deres snævre bånd,
men man er dog gravhund og vil ud på egen
hånd.
Den snor, vi svor at lægge af,
den vfl vi ffi os fi.a en dag,
for oprøret lever sit liv indeni.


