
G������� 
Swend’s Busrejser 

Søndag 26. marts 2004 



G������� 

Tur til Sverige med Swend’s Bluesband  
Puuuuha! Så blev der sat rekord. Pige udholdte endags tur, med alt hvad der hører sig til lige fra 
mandehørm til platte vitser sammen med byens sjoveste mænd.  
Efter store overvejelser fra De Øverste (DØ) fik ”Pensionist Swend” og jeg lov til at gå landgang 
på Stena Express. De fire timer vi havde i Sverige skulle udelukkende bruges på at købe plader og 
cd`er i Gøteborgs to største musikforretninger. Jeg var meget spændt, da ingen andre piger no-
gensinde har været inde i varmen, og se hvad der egentlig foregår. 
 
Det var som at åbne Pandoras Æske!  

Da min lillebror i sidste øjeblik fandt ud af at han ger-
ne ville med, blev han nødt til at gå ind under kategori-
en ”Pensionist”, for ellers skulle min far bare skrive 
under på en hel masse papirer. 

Det sjove var at der på hans billet så kom til at stå pensionist og nedenunder 9 år. Det må virkelig 
være en verdens rekord!  
Da pensionister ofte er lidt glemsomme, blev han ved med at sige at han var sikker på hans gang-
stativ var et eller andet sted, men kunne ikke huske hvor. Så er Gøteborg meget stor!  

Alle kom nogenlunde samtidigt, men 
da vi havde stået og ventet på Natur 
Swend i godt og vel ti minutter, gik 
alle undtaget Gourmet Swend om 
bord. Vi andre fandt hurtigt et bord 
ved vinduerne og slog os ned. 

Efter yderligere ti minutter kommer Gourmet Swend kort før landgang og fortæller at det højt 
ærede medlem af De Øverste, Natur Swend, endnu ikke har vist sig for hans skarpe ørne blik. 
 
De tilstede værende af De Øverste holdt krisemøde, og de blev derefter enige om at Natur 
Swend ikke ville dukke op og at vi måtte forsætte vor mission uden ham.  
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Og endnu engang var det traditionsrige Swend’s Catering Service på banen. Da alle var kommet 
sikkert om borde (undtaget Natur Swend) og den søde dame i radioen på både latin, arabisk, en-
gelsk, tysk og dansk havde informeret om, at toiletterne lukkede fem minutter før afgang hev 
Store Swend en sportstaske op.  

Min første tanke var at han havde slæbt gymna-
stik tøj med, men den tanke slog jeg hurtigt ud 
af hovedet igen. For hvornår har de Swender 
sidst haft svedperler på panden, undtaget når 
køleanlægget gik ned så øllene blev varme eller 
når madpakken med to toast med ost i farten er 
glemt hjemme på køkkenbordet?  

Det var derimod et kæmpe morgenmads måltid.  

Der var ”ægte” paptallerkener, kæmpe juice 
glas, rundstykker, pålægschokolade, en speciel 
slags ost, to forskellige slags pålæg, kaffe, 
snaps, melon, verdens bedste juice og de bed-
ste, men også mest fedtende kager. 



G������� 

Godt nok har jeg hørt fantastiske sagn om 
Swend’s Catering Service, men dette var alt 
andet end virkeligt. 

Imens vi sad og spiste, ringede Smalle Swend til Natur Swend, for at hører hvorfor han ikke var 
mødt op. Det højt respekterede medlem Natur Swend kunne så fortælle, hvordan ham og hans ko-
ne var blevet enige om at man skulle stille urene SØNDAG klokken 03.00 i stedet for det rigtige 
tidspunkt LØRDAG klokken 03.00.  
 
Det uheldige medlem af bandet stod således mutters alene nede ved færgen klokken 10.30 og kig-
gede i det ulækre og dovne vand, hvor der for en time siden havde været et skib. Hvad sommerti-
den dog kan gøre! 
 
Da jeg var færdige med min sidste melon (de var rigtig gode, Swend Aage) opdagede jeg at vi sej-
lede ind i Skærgården.  

Efter landgang låste vi det resterende morgen-
mad ind i en af de store bokse, og begav os 
med en håndfuld godt humør, gode sko og en 
masse brugbare kontanter ind i Gøteborgs ga-
der. Den første butik vi bevægede os ind i var 
Skivhugget, og det var virkelig deres hjemsted.  
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De var som kåde hundehvalpe inde i den enor-
me musikbutik, og inden jeg nåede at se mig 
om stod de alle sammen med mindst fem pla-
der under armen, og næsen gravet godt ned i 
mellem de støvede musikhylder. Der var en 
fantastisk stemning inde i butikken og række 
efter række hylde efter hylde stod der pla-
der. 
 
Jeg havde aldrig set noget lignende.  

Efter lidt tid gik vi gik ned i kælderen.  
Nede i kælderen var der classic og verdens-
musik. Pludselig hev Gourmet Swend en cd 
med The Chieftains ud, og begyndte at danse 
vildt og voldsomt samtidig med at der kom 
nogle underlige lyde ud af hans vidt åbne 
mund. Min far er også blevet smittet af den 
livsvarende ”sygdom”. 

For hvorfor i al verden købe dvd`er og når man ikke har en dvd afspiller? Vi har ingen dvd afspil-
ler, men alligevel brugte han penge på sådan nogle flade skiver.  
Jeg har sagt det til dem og skriver det også nu:  
De er alle sammen vildt mærkelige, men det har dog også sin charme.  

Efter Skivhugget gik vi ind i Bengans, der ef-
ter min mening var det en meget bedre butik. 
Pladerne stod i alfabetisk rækkefølge, og den 
var mere overskuelig for sådan en begynder 
som mig.  
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Her blev der virkelig handlet igennem. Imens de andre fik kigget færdigt satte lillebror og jeg os 
på en scene der stod henne mod den ene væg. Den var beregnet så musikere kunne komme og spille 
imens folk gik rundt, og kiggede på plader, men på væggen opdagede jeg der var sat en storskærm 
op så man kunne se en musikvideo.  
Efter min mening blev der købt plader for ca. 10.000 svenske kroner, men måske er jeg en lille 
smule upræcis……. Tidligere havde jeg kun troet det var tøzer med stort Z og rige filmstjerner 
der kunne powershoppe, men selv Meg Ryan ville have haft svært ved at følge med dem.  
 
Respekt for det!  
 
Da alle var færdige gik vi ned til færgen. Da vi efter lidt venten gik om bord var jeg ved at være 
godt mør i både fødderne, men også ret så mør oppe i knolden.  

Efter vi havde besat et uskyldigt bord med 
alle vores cd`er og slik, indtog vi et solidt af-
ten måltid og en forbløffende varm kop kaffe 
var åbenbart prikken over i`et for så begynd-
te de at snakke om hvilke fantastiske cd`er 
de havde købt, og gang på gang fortalte de 
hinanden hvad kunstneren havde lavet før i 
tiden. 

Det var faktisk ret imponerende at hører på selv 
om jeg i den sidste ende egentlig ikke forstod et 
pluk. Jeg søgte ly i shoppen efter et stykke tid, 
og der gik jeg og hyggede mig med alt muligt slik 
omkring mig. Resten af tiden snakkede vi bare og 
jeg fandt en sød betegnelse for de tre gøglere : 

Frederikshavns Exstrem Mærkeligste Musik Elskere !!!  
 
Sisse  


