




mellemgaard

400 KVIKKE 
TACKLINGER

POUL-HENRIK PEDERSEN



400 kvikke tacklinger 
© 2017 Poul-Henrik Pedersen og Forlaget mellemgaard

Forlagsredaktør: Jens Eichler Lorenzen 
Grafisk produktion: KWG Design, Odense 

Grafiker: Sabine Puk Sørensen 
Omslag: Susanne Skovmøller

ISBN 978-87-7190-501-4

Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner, 
der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de 

i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at bringe korte  
uddrag i forbindelse med anmeldelser.

www.mellemgaard.dk

Alle citater er gengivet ordret efter kilderne og er således  
ikke korrekturlæst af forlaget.

Af samme forfatter: 
Moralens bøddel, 2011 

Hævntørst og pistacienødder, 2011 
Bestilling på mord, 2012 
Tro, håb og terror, 2013 

En eksborgmesters bekendelser, 2014



”Den, som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt,
han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.”

– Piet Hein
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”Mænd i min alder, der tror, de ikke fejler noget (…) de er bare ikke 
blevet undersøgt ordentligt.”

Niels Hausgaard, 71 år og folkekær entertainer, der måtte 
aflyse en turne grundet sit livs første hospitalsindlæggelse med 
en alvorlig lungebetændelse.

+4+

”Jeg lever som en 13-årig dreng, der er alene hjemme.”

Inger Støjberg, minister,  
om sit forbrug af Cola Zero og pålægschokolade, i Euroman.

+4+

”Det sidste, jeg så Lars (von Trier, red.) gøre, var, at han prøvede at 
fortælle min kone, at han ville have sex med hende. Jeg sagde, han 
skulle skride. Så nu har han fundet en anden tøjte.”

Nicolas Winding Refn, filminstruktør, på en pressekonference 
ved den årlige filmfestival i Cannes.

+4+

”Husk det, danskere. Jeres ret til digitalt privatliv findes ikke. Alt, 
der kan digitaliseres, kan bruges imod dig.”

Emma Holten, feminist og debattør, på Twitter.

+4+

”Hun kan givetvis ikke fordrage mig, eller rettere mine synspunk-
ter, for personligt aner hun intet om mig. Det skal hun have lov til. 
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Jeg bryder mig heller ikke om hendes holdninger. Sådan er det i et 
demokrati, men det er samtidig en uopgivelighed i demokratiet, at 
man kan nære den dybeste foragt for synspunkter, men man kan 
også skelne mellem sag og person.”

Aarhus-biskop Kjeld Holm, der i en kronik i Kristeligt Dagblad 
anbefaler, at Pia Kjærsgaard får et kursus i dannelse af indeha-
veren af landets højeste embede – statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, idet biskoppen stiller spørgsmålstegn ved, om hun 
overhovedet er den rette til at bestride Danmarks næsthøjeste 
embede. Pia Kjærsgaards svar fulgte prompte i samme avis:

”At Kjeld Holm også bringer ”dannelse” ind i sin klumme er pate-
tisk. Jeg har i den grad haft lyst til at konfrontere ham med hans 
forfejlede og selviscenesættende måde at forvalte sit embede som 
biskop på. Hvor han har været mere optaget af at billige islams vok-
sende indflydelse i Danmark end at forkynde det kristne budskab, 
som burde være hans mission.”

+4+

”Far til en Premier League-vinder.”

Peter Schmeichels nye profiltekst på hans Twitter-konto  
efter at sønnen, Kasper, sensationelt vandt det engelske  
fodboldmesterskab med Leicester.

+4+

”Jeg er meget åben, og jeg siger tingene meget direkte. Sammenlig-
net med den danske kultur, så ville jeg ønske, at vi ikke altid pak-
kede tingene så meget ind.”
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Biljana Lozo, bosnisk flygtning, der i dag arbejder som projekt-
leder i Vejle Kommune.

+4+

”Jeg kan tydeligt huske den aften på Slagelse Handelshøjskole. Vi 
fik gennemgået konfidensintervaller, og vi skulle svare på, hvor-
dan man med fem procents unøjagtighed kunne sige, at der var 95 
procents sandsynlighed for, at en hændelse havde fundet sted eller 
noget i den retning. Der klappede jeg bogen i og rejste mig op. Jeg 
har ikke åbnet en skolebog siden.”

Peter Høgsted, uuddannet topchef hos Coop,  
i et interview i Jyllands-Posten.

+4+

”Der er ikke noget bedre end at blive godt gennembagt. Og jeg kan 
simpelthen ikke få nok og ligger altid og slikker sol, indtil knog-
lerne begynder at brænde.”

Per Christiansen, vejrvært, i BT.

+4+

”Jeg kan godt lide at gå ned på posthuset og betale et girokort. Jeg 
ved godt, at det koster 40 kr., men jeg er jo også typen, der sender 
håndskrevne kort og breve. Modtagerne tror, at de har fået en hil-
sen fra stenalderen. Det er ikke ment som en protest, men jeg kan 
ikke komme ind i det digitale univers. Hvad det angår, føler jeg mig 
gammel. Men alt andet i mit liv, opfører jeg mig som en 12-årig, 
der gør en masse bøvede ting.”
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Daimi, skuespiller og sanger, 72 år, der har fastnettelefon  
og en gammel mobiltelefon. Hendes computer virker ikke, hun 
er blevet fritaget for at modtage digital post, og hun har ingen 
interesse  i de sociale medier. Overhovedet.

+4+

”Det er lidt sådan i Danmark, at vi er en nation af brokkere. Vi el-
sker at brokke os over stort og småt. Og brok sender altså ikke noget 
godt ud. Tænk bare på hende veninden, du har, som altid brokker 
sig. Det dræner, og det smitter.”

Eva Jørgensen, tidligere TV-vært, nu foredragsholder og forfat-
ter.

+4+

”Da jeg startede som politimand, var det nærmest utænkeligt, at 
folk ville gå imod os. Nu er vi blevet et mål i os selv.”

Thomas Adreassen, skydeinstruktør ved Nordsjællands Politi,  
i Politiken.

+4+

”Luk nu jeres løgnagtige fedtede røv, Se og Hør. Jeg har fået nok 
af jeres skamfulde og helt pinlige lyveartikler, så smut over på den 
anden side af fortovet, hvis i skulle se mig komme imod jer.”

Linse Kessler, på Facebook, efter en Se og Hør-historie om  
”Linses konkurskaos”.
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+4+

”Min far var selvstændig værktøjshandler og havde Metrokort, så 
vi tog i Metro og købte 20 gange 500 gram OMA-stegemargarine 
til 40 kr. Det kunne holde sig i 30 år i vindueskarmen, men røg på 
en måned, for vi panerede alting. Dobbeltpanering, trippelpane-
ring, og nogle gange panerede vi kødet fire gange. Så kunne man 
ikke smage forskel på, om der var fisk eller svinekotelet under den 
panering.”

Claus Meyer, kok og iværksætter, nu med domicil i USA,  
i Jyllands-Posten.

+4+

”Vi har holdt fest i går og har alt for meget mad tilbage, og vi næn-
ner ikke at smide det ud. Vi har lækre marinerede kyllingefileter og 
salt kartofler til et par familier – afhentes i Nivå!”

Susanne Jønsson, Nivå-borger, på Facebook.

+4+

”Jeg fik en finger i klemme i døren. Så kom jeg i tanker om, at det 
er flygtningenes skyld. Nu har jeg det meget bedre.”

Svend Brinkmann, psykolog og professor, på Facebook.

+4+

”Jeg mener selvfølgelig ikke, at man skal være beslagsmed, hvis man 
kunne være blevet den nye Einstein. Men i forhold til den type jobs, 
som mange akademikere ender i som jævne, dugnakkede lønslaver, 




