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Kongeskibet Dannebrog, Honnørkajen, Aarhus Havn 

Søndag 8. juli 2001 



 
DET KGL. DANSKE HOF 

 
LEVERANDØR TIL 

Swend’s BluesbandSwend’s BluesbandSwend’s BluesbandSwend’s Bluesband    
Det vil glæde mig at se  
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 W����� 
til rundvisning og senere middag ombord på: 

Lørdag den 7. juli 2001  kl. 15.00 
R�������� 	�
�� ��
��� �����������: 

 
P�
�������: 

Ja tak ... afslappet. 
 

F�����	����: 
OK efter nærmere anvisninger. 

 
T�������: 

15.00 -  Velkomst ombord, modtagelse ved falderebet. 
15.05 - Rundvisning ombord, på dækket. 

15.30 - Kaffe og kage i officersmessen (Brodækket hvis vejret er dertil.) 
16.00 - Rundvisning om læ hos besætningen. 
16.30 - Rundvisning om læ hos de kongelige. 

17.00 - ”Before” drinks i officersmessen (Brodækket hvis vejret arter sig.) 
17.30 - Middag i officersmessen. 

Menu: 
Let forret med hvidvin 
Hovedret med rødvin 

Dessert med dessertvin. 
Ca. 19.30 - Kaffe og cognac 

Ca. 20.30 - Jam-session ”Rock The Ship” 
 

Tilmelding til arrangementet nødvendig inden den 27. maj på 
tlf. 98 48 99 99 eller dions@email.dk 

 

M9:;<=>?: 
 

Godt humør 
Spaden 
”Sættet” 

 

Motto: 
 

Det ska’ blyw 
skjønt, 

ja det ska’ det! 

Nawy 

Dannebrog ligger ved honnør-kajen lige overfor Hotel Atlantic og Train  -  P-pladser findes ved 
skibet. 
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Blev bud flot velkommen på Dannebrog af en kadet, to matroser og Nawy Swend. Nawy Swend er 
premierløjtnant og VLO (vedligeholdelsesofficer) på Kongeskibet; men skulle afmønstre den 9. juli 
for at videreuddanne sig til kaptajnløjtnant i København, så derfor havde han arrangeret dette 
fantastiske arrangement (”konfirmation”) for Swend’erne med påhæng. 
 
Vi fik en dejlig frisk velkomstdrink på dækket og gode fortællinger fra Nawy Swend, derpå 
rundvisning udendørs. En lille tørstslukkende pause med fadøl i styrehuset, hvor specielt Bette 
Swend nød at sidde på Margrathes plads. Rundvisning indendørs incl. besøg i Dronningens og 
Prinsens kontor-kahytter og så blev Margrethes afdankede cecilskodder flittigt indsamlet som 
uvurderlige souveniers. 
 
Before-drinks på agterdækket rom og cola, gin og tonic samt popcorn, fint serveret af Lars, vor 
lakaj, uddannet tjener på Schackenborg. Denne form for eftermiddagskaffe er normal kutyme for 
både de kongelige og besætningen af højere rang. Nawy Swend blev overrakt ny Hard Rock Café T
-shirt og da det nu var fyraften, blev der hurtigt skiftet tøj, så man passede til de andre 
Swend’er. 

Store Swend, Smalle Swend og Widow Kirsten samt Trendy-Natur Swend og Widow Anja mødte 
op i Grønholt hos Bette Swend og Widow Britta om formiddagen. 
 
Kørte fint derudad mod Århus i 3 biler, dog ikke uden lidt ”Brianræs” Swend’erne imellem. 
 
Mødtes med Swend Bent og Widow Susanne på Hotel Atlantic nær Honnørkajen, hvor bilerne blev 
peppet op med Dannebrogsflag og vi kørte i kortege ned mod Kongeskibet - mindre kunne 
selvfølgelig ikke gøre det, når Swend’s Bluesband & The Rock ’n’ Roll Widows skulle entre det 
kongelige. 



Kl. 18.00 blev vi kaldt til spisning i officersmessen, hvor vi blev 
præsenteret for en fantastisk borddækning med muselmalet 
service, sølvbestik, blomster og Store Swends 
dækkeservietter. Borddækningen var naturligvis også lavet af 
vor gode lakaj Lars fra Schackenborg. 

FORRET:  
Rødtunge med ”kribs”, salat, agurk, asparges, citron, kaviar og safran sauce. 

Prins Henriks hvidvin samt frisk kold vand. 

Nawy Swend fik fortalt, at han havde købt 34 CD’er i 
Skt. Petersborg, så Swend’erne blev lidt nervøse for 
deres gavekøb. 

- fik en T-shirt: Rock The 
Ship med påskrevet A 540, 
hvilket der blev grublet noget 
over. 

5 stk. CD’er:  
69 Love Songs  

Tom Waits  
John Hiatt  

Eric Clapton  
Ben Harpe 

En glad og tilfreds 
Nawy Swend,  

der ikke havde  
anskaffet  

nogle af disse i Skt. 
Petersborg. 
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HOVEDRET: 
Indbagt mørbrad, pommes rosti, minimajs svøbt i bacon, pinjekerner, 

filodej med svampe og hvidløg samt sauce boulongenaise. 
Rødvin: Cháteau La Prievre Mouilloc Bordeaux 1999 - messens bedste rødvin. 

Lars fortæller om den pæne måde hvorpå vinens prop sidder og pynter på flaskehalsens side og 
virker desuden sælgende rent psykologisk. 
Fantastisk menu og Store Swend spiste op. 
Nawy Swend overrækker kokken, ”Fisen”, og tjener Ole 2 flasker vin samt 2 flasker af messens 
bedste vin til Lars, der også modtager en af Store Swends dækkeservietter for deres flotte 
stykke arbejde. 
Swend’s Bluesband igang med Rock The Ship. Live onboard A 540!!!! 

DESSERT: 
Chokoladekage, Contreux chokoladecreme og rørt is med Pernod. 

Kaffe, Bailey’s og portvin + whiskey: 16 årig pure malt Lagavulin 1816 
Cigarer af de dyreste. 

Irsk kaffe med på dækket, hvor Store Swend og Natur Swend på guitar og vokal gav ”Knockin’ On 
Heaven’s Door”, der virkede så overbevisende, at der straks kom torden, lyn og silende regn. Gik 
derpå i styrehuset og fjollede, til vi igen kunne entre officersmessen. 
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En sang til Nawy Swend: ”Hva’ ka’ man bruge en Nawy Swend til?” 

Musik: Trad. Arr. by Swend's Bluesband (What Shall We Do With The Drunken Sailor) 
Tekst: Swend's Bluesband 

5.  
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Han har så mange gode flasker. 
Inge klar' hans tunge tasker 
tidligt fredag morgen? 
{omkvæd} 
 
6. 
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Savner han ikke Inges trusser 
eller frygter han en russer 
tidligt lørdag morgen? 
{omkvæd} 
 
7. 
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Har han en spade og et plekter? 
Ka' han noget i den sektor 
tidligt søndag aften? 
{omkvæd}  

1. 
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Han sejler rundt med en gammel skude 
i sine fine, flotte klude 
tidligt mandag morgen.  
 
Omkvæd: 
Hooray and up he rises 
Hooray and up he rises 
Hooray and up he rises 
Early in the morning. 
 
2.  
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Han sætter gang i en gammel Alpha, 
glade Daisy danser Salsa 
tidligt tirsdag morgen? 
{omkvæd} 
 
3.  
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Går han mon tur med Prinsens køter? 
Gør den på den røde løber 
tidligt onsdag morgen? 
{omkvæd} 
 
4.  
Hva' ka' man bruge en Nawy Swend til? 
Ser han mon alle Fred'riks piger? 
Er han kun til fantasier 
tidligt torsdag morgen? 
{omkvæd} 



Efter desuden endt brandøvelse, tid til Jamsession Rock The Ship. 

SLMNO SPOQR: Akustisk guitar 
SSTUUO SPOQR: Bongotrommer 
NTPV SPOQR: Akustisk guitar 
SPOQR BOQL: Bongotrommer 

NTLWN SPOQR: Akustisk guitar 
BOLLO SPOQR: Sang 

TXO RMYZ ’Q’ RMUU W[RMP\: Sang 

Godt med fadøl og popcorn, kaffe og cognac, rødvin og råhygge, bedre ku’ det ikk’ blywe!!!! Dog 
sprang Store Swend og Natur Swend deres G-strenge. 
 
Kl. ca. 23.30 drog de fleste afsted nordpå. Nawy Swend og Widow Inge overnattede på 
Dannebrog. Natur Swend og Widow Anja sov pænt bevogtet i Kadetten på Honnørkajen. 
 
En fantastisk dejlig, sjov og unik oplevelse. Tak for den Nawy Swend med følge. 

R��� T�� S�
� 


