
Højt ærede fuglekonge! – Kære Kong Henrik! 

 

For det er jo det du har været det seneste år og 

er lidt endnu: 

 

Kong Henrik! 

 

En titel som andre ærværdige ’Henrikker’ i dette 

land har kæmpet for – dog uden samme held. DU 

opnåede titlen – og har båret den med stor 

stolthed. Du har været selskabet en værdig 

fuglekonge. 

 

Du kom til verden i Fredericia d. 25. juli 1965, 

som først fødte søn ud af tre, som dine forældre 

Tove og Ole fik.  

 

Det er værd at nævne, at du er født indenfor 

voldene i Fredericia. For de indfødte i byen, er 

dette næsten lige så stort, som det at blive 

fuglekonge.  

 

Efter endt studentereksamen tog du en uddannelse 

som farvehandler i Nyborg. Men da arbejdstiderne i 

butikken ikke rigtigt var dig, ville du finde på 

noget andet at bestille. Det tænker du 

tilsyneladende stadigvæk over, for mens du skulle 

finde ud af, hvad det skulle være, kunne du jo 

lige arbejde midlertidigt ved jernbanen. Dette 

midlertidige arbejde, er foreløbigt blevet til 

godt 30 år.  

 

Du begyndte din karriere ved jernbanen i Nyborg, 

hvor det blev til fem år. Her blev du blandt andet 

tillidsmand for 75 kolleger.  

 

Herefter drog du mod øst, her til Roskilde, hvor 

du ligeledes havde fem gode år, hvor du begyndte 

at arbejde med ledelse og undervisning.  

 

Herefter gik turen endnu længere øst på, til 

hovedstaden og et job som leder for 30 kolleger 



samt uddannelsesansvarlig. Herefter blev du ført 

ind i administrationen, for at arbejde med 

strategi og siden som ansvarlig for regler for 

kørsel på jernbanen.  

 

 

 

Dette er dit nuværende arbejde, og det medfører 

blandt andet, at du deltager i en række 

arbejdsgrupper på europæisk plan. Det var dette 

arbejde der medførte, at planen for sidste års 

fugleskydning måtte forceres en anelse, da du 

skulle afsted til et møde i Finland. Du nåede 

heldigvis frem i tide.   

 

På privatfronten er du gift med Anja, som du har 

kendt siden 1985 og som du har fejret sølvbryllup 

med. I har sammen to sønner – Nicklas og Marco. Du 

har for nyligt fået dig endnu en titel – måske en 

af livets fremmeste – idet Nicklas har gjort dig 

til farfar til Arthur.  

 

Din helt store fritidsinteresse igennem livet har 

været garden. Først var det Danehofgarden i 

Nyborg, hvor du spillede trommer. Dette instrument 

fik sidenhen også nogle slag i Nyborg 

Jernbaneorkester.  

 

Du mødes fortsat med medlemmer af disse 

foreninger, hvor I spiller sammen, især ved 

jubilæer i Danehofgarden.  

 

Lokalt her i Roskilde, har du igennem mange år 

været et højt respekteret bestyrelsesmedlem i 

Roskilde garden, hvor du blandt andet har været 

formand fra 2004 til 2016. Du blev, som så mange 

andre forældre, engageret idet din søn Nicklas 

begyndte at spille i Roskilde garden. Din anden 

søn Marco kom naturligvis også med i 2005 – året 

efter at du var blevet formand.  

 



Under dit formandskab er Roskildegarden tre gange 

blevet kåret til Danmarks bedste garde, nemlig i 

2009, 2011 og i 2013.  

 

Du har endvidere opnået den store ære, at blive 

tildelt Landsgardeforeningens fortjenstmedalje i 

sølv. Du er den første og hidtil eneste, der har 

opnået den ære. Sølvmedaljen er i øvrigt 

fremstillet helt specielt til dig, i et samarbejde 

mellem Henrik Enig og Jens Müller.  

 

 

 

 

 

Herudover har du modtaget Danmarkssamfundets 

sølvnål, samt er blevet udnævnt til æresoberst for 

Roskilde garden.  

 

Men det jeg tror du egentlig er mest stolt af, det 

er, at du ikke mindre end TO gange, er blevet 

kåret som årets leder/instruktør af gardens 

drenge. For dette har du modtaget Poul Gerskjolds 

mindepokal og SNS fadet.  

 

Det skudsmål du har blandt garderne er, at du er 

en rigtig god kammerat, der altid er parat til at 

hjælpe. Du har aldrig været bleg for at gå 

forrest, når arbejdet skulle gøres.  

 

Endvidere var du en, som både børn og forældre 

trygt kunne ringe til og få hjælp af. Det er nok 

heller ingen tilfældighed, at medlemsantallet steg 

under din formands periode.  

 

Efter at du er stoppet som formand i Roskilde 

garden, har du fået en masse god tid, som du 

benytter sammen med familien. I er rigtig gode til 

at tage på ture og ferier og gå i teatret og i 

biografen. Du holder også meget af god mad ude i 

byen. Det ved vi jo alle, godt kan sætte sig sine 

spor. Det holder du i ave ved blandt andet at 



løbe. Du har tidligere gennemørt ikke mindre end 

syv marathonløb.  

 

Kære Henrik – som jeg indledningsvis sagde, så har 

du været selskabet en værdig fuglekonge. Du har 

ydermere påtaget dig hvervet som bestyrelsens 

suppleant og også påtaget dig redaktionelle 

opgaver i forbindelse med korrespondancen med 

vores medlemmer, samt vedligeholdelse og udvikling 

af vores hjemmeside. 

 

Det skal du have stor tak for. 

 

Vil skydebrødrene rejse sig og udbringe et 

trefoldigt leve for selskabets fuglekonge: Kong 

Henrik Dyrvig. 

 

 

 

 


