
Uden at lave en større udredning skal her blot nævnes, at Swend Bent og Susanne denne 
dag gav hinanden sit ja i Hulsig Kirke og efterfølgende holdt fest på Hotel Skagen 
Strand. 
 
For god ordens skyld skal dog også nævnes: 
-   at det var et bryllup ud over det sædvanlige 
-  at Swend’s Bluesband for anden gang i historien optræder offentligt. Først              
 akkustisk under middagen og senere elektrisk på instrumenter venligst udlånt af  
 High Tindings.  
-  og at Swend’s Real World TeleVision var på pletten og producerede en film om denne 
 mindeværdige dag. 

Et bryllup ud over det sædvanlige 
Hulsig Kirke / Hotel Skagen Strand 

Lørdag 19. august 2000 



Et Bryllup 

DET' SÅ SMUKT AT FØLGES AD 
Musik & Tekst: Swend's Bluesband 
 
Det var til Britta's 40 år fest, 
Claus syntes om Susanne bedst. 
Straks interessen den var vakt, 
to hjerter fandt den samme takt. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
"Telefonitis" det tog fat. 
En måned efter blev det nat, 
på "Bacchus" blev en "tusse" lagt, 
en dejlig middag blev der smagt. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
Den skrappe Stena-tøs er sød, 
der straks fra pigerne højt lød. 
Hun tog ham med en tur på ski. 
Vi tror, hun virk'lig ham ka' li'. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
Truckfører Velløv blev det til 
"Mon makke ret hun osse vil?" 
Hos Swend'erne du hjælp nok får, 
hvis ikke alting sikkert går. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
Til skovs Swend Bent på trommer slår. 
Amok som kok på Klitvej går. 
For tøserne han gør det godt. 
Hans hus poleres fint og flot. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
Et hjertebank - et øjekast. 
Hold blot sammen og stå fast. 
Sådan danner man et par. 
Nu skal der råbes højt HURRA. 
Lad os få det på det rene: 
Det' så smukt at følges ad. 
 
Swend's Bluesband ønsker TILLYKKE  


