
Tale til Dan Rasmus Petersen 

 

Højtærede fuglekonge – Kære Dan, 

 

Jeg har efterhånden set en del fuglekonger blive kåret. Stoltheden har lyst ud 

af dem alle – det er et stort øjeblik.  

Jeg vil dog huske øjeblikket da du blev kåret som noget helt specielt. Sjældent 

har jeg set en mand blive SÅ glad, SÅ stolt og SÅ begejstret på en og samme 

tid.  

Da vi senere på dagen mødtes på bryggeren, havde din begejstring slet ikke 

lagt sig. 

Her oplevede jeg for første gang i mit liv at få et tungekys af en voksen mand.  

Det var en betagende oplevelse.  

Toni fra bryggeren var også glad den aften. Han fik ryddet fuldstændig ud i sit 

lager af Gin. Selv de lyserøde flasker med støv på, kom på bordet.  

Dan – du havde en dejlig aften og jeg ved, du har haft et dejligt år. Det 

understreges af, at du ved flere lejligheder har givet udtryk for, at det ærgrer 

dig meget, at du er en af selskabets kortest siddende fuglekonger igennem 

tiderne. Det skyldes naturligvis den kedelige Corona-situation, der bevirkede, 

at vi sidste år måtte ændre datoen for afvikling af fugleskydningen fra juli til 

august.  

Du var sikker på, at du var den kortest siddende fuglekonge nogensinde. Henrik 

Brandt har imidlertid været i arkiverne og fundet ud af, at der faktisk er en 4-5 

stykker der har siddet kortere tid end dig. Så tør bare øjnene min dreng… 

Dan, du er en travl mand med mange jern i ilden. Du har et krævende job som 

Statsautoriseret Revisor. Et job som tager rigtigt meget af den tid, som jeg er 

sikker på, du lige så gerne ville have brugt på en af dine mange andre sunde 

interesser. Mange af dem er i forskellige fora, hvor man hygger sig sammen, 

griner meget og måske også får en lille en eller to. Sådanne steder elsker du at 

være Dan, for du er en livsglad og rar dreng. Det er sådan du er, og det er 

sådan vi kender dig. Hvor Dan er, - der har man det sjovt og griner meget.  

  



 

Du har eksempelvis været medlem af roklubben i mere end 25 år. Det er 

næppe tilfældigt at du søgte medlemskab netop der. Roklubben har i mange år 

været kendt som klubben, hvor man holdt nogle af de bedste fester i byen.  

Herudover er du medlem af Roskilde Rotary klub, en meget aktiv forening i 

byen med møder hver uge. Her har du fundet venner som deler en af dine 

andre interesser, nemlig motorcykler. I har så dannet fraktionen: Roskilde 

Rotary MC. Jeg ved ikke om I kører med rygmærker, men det skulle ikke undre 

mig, at du også havde taget initiativ til det.  

Tidligere var du medlem af Round Table, men det er overstået, da man her 

bliver smidt ud som 40-årig. Det accepterer en mand som dig naturligvis ikke, 

da der også i denne forening har været glade mennesker og et godt 

kammeratskab. Så laver man da selvfølgelig blot en ny forening der hedder EX-

table. Så er der også en anledning til at drikke videre sammen med de gutter.  

Så er der jo spareforeningerne. Her er du medlem af ikke mindre end to af 

slagsen, nemlig ”Det gode håb” og ”Guldkalven” hvor du endda er formand for 

”Det gode håb”. Disse foreninger er også steder, hvor man hygger sig, vender 

verdenssituationen i vores dejlige by og griner meget.  

Det er jo overflødigt at nævne dit medlemskab af vores gamle ærværdige 

fugleskydningsselskab, hvor du jo er en værdsat skydebror. Det er du jo ikke 

mindst pga. din livsindstilling og dit smittende humør.  

Det er dejligt at du også værdsætter at være medlem af vores selskab, som jo 

ellers nok er det mest ædruelige af de hidtil nævnte.  

Jeg vil også nævne din passion for morgensvømningen. Tre til fire gange om 

ugen møder du ind kl. 06.30 for at plaske lidt rundt i bassinet. Jeg tror dog, at 

det der trækker mest, igen er fællesskabet. Her er det i saunaen, hvor hvis 

nogen skulle være i tvivl, byens ”Rigtige” byråd befinder sig. Her bliver talt om 

stort og småt – tanker fødes, holdninger udveksles og byens idioter bliver 

skældt ud og behandlet efter fortjeneste.  

 

 

 

 



 

Dan, du er jo opvokset i Hvalsø, som søn af Conny og Leif. Disse skønne 

forældre ville have dig til USA for at tage 9. klasse. Om hvorvidt det var fordi de 

ville have en sikkert ganske levende teenager ud af huset, kan jeg jo ikke vide. 

Det blev imidlertid aldrig til noget, da du pure nægtede at tage af sted. En 

beslutning du i dag anser som den dummeste du nogensinde har taget. 

Men sådan blev det. Ud af hjemmet skulle du imidlertid, så det blev til et år på 

Fårevejle Fri- og efterskole. Herefter blev det til ikke mindre end to 

kontoruddannelser. Først på Radiometer, hvor du ikke fattede en dyt af, at 

Johan Schröder ikke straks så dit potentiale og kørte dig i stilling som sin 

afløser.  

Herefter endnu en kontorelevuddannelse – der er vel altid noget man kan 

samle op – hos Ernst & Young her i byen.  

Herefter har du arbejdet for Munkebo Jensen & Pensbo – også et 

revisionsfirma, for TDC, for Revisionsfirmaet Theil Andersen og så har du været 

9 år som partner hos Dansk Revision i Roskilde, samt 2 år som partner hos RIR 

Revision – også her i byen.  

Siden 2018 har du så været Partner hos BDO.  

Du har aldrig været bange for at bestille noget Dan. Det gav sig bl.a udtryk i, at 

da du engang var ansat i dekoderselskabet som dekodervasker, faldt i søvn på 

toilettet hos et af de steder du var kontorelev. Da chefen opdagede det, var 

det slut med denne bibeskæftigelse. To jobs på en gang var alligevel i 

overkanten.  

 

Jeg vil anbefale skydebrødrene at gå på vores hjemmeside og læse Dans 

levnedsbeskrivelse. Det er en meget flot erhvervskarriere du har haft.  

 

 

 

 

 



 

Jeg har gemt det vigtigste i dit liv til sidst Dan, nemlig din familie.  

Din søde hustru Mette, mødte du jo under din elevtid hos Ernst & Young. 

Sammen har I fået to børn – Anne og Ejner. I har boet flere steder i byen. 

Møllehusvej, Erik Menvedsvej og på Odensevej. Sidste år er i så flyttet rigtigt til 

byen – nemlig i et dejligt byhus i Store Gråbrødrestræde, hvor I forventer at 

blive.  

Det forstår jeg godt – det er også et fantastisk dejligt sted, tæt på byen og de 

mange aktiviteter og muligheder, som du elsker at benytte dig af.  

Jeres hjem var også rammen om en helt fantastisk fuglekongefrokost, som du 

havde arrangeret for bestyrelsen og andre udvalgte venner. Det var en stor 

fornøjelse at deltage og også få hilst på både Mette og din mor, som jo er 

kunstneren bag den flotte skive, som du har skænket til selskabet.  

Din svigerfar var også til stede. Det er jo Erik Andersen, som også er vores kære 

skydebror og tidligere fuglekonge. Det er vel overflødigt at nævne, at Erik 

lukkede festen.  

Kære Dan, det har været en meget stor fornøjelse at have haft dig som 

fuglekonge. Du har på alle måde levet op til dine forpligtelser. Du har været 

fuglekonge med stil, med grandiose, og ikke mindst med meget stor stolthed.  

Nyd resten af dagen i selskab med dine brødre – du har fortjent al hæder og 

opmærksomhed.  

Skydebrødre: Vil I rejse jer og udbringe et stort trefoldigt leve for vores 

fuglekonge Dan Rasmus Petersen.  

 

Carsten Nielsen – 05.07.2022 

 


