Povl Dissing
EN ILLUSTRERET BIO-DISKOGRAFI

1950 - 1966

8. maj 2000 efter at have været i audiens hos HM Dronningen
Foto: René Aagaard
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1950-52
The Hot Dogs: Povl Dissing, sang og trommer - Johannes Halsteen, klaver - Ole Fogh Andersen, guitar - Jørgen
Hinsch, klarinet - og senere “Snowdas”, trompet

The Hot Dogs ca. 1950
Om sin musikalske start siger PD: “Allerede i skolen interesserede jeg mig for at blive musiker. Omkring femte klasse
havde jeg en klassekammerat - Johannes Halsteen - som kunne spille klaver. Han var ret vild med Leo Mathisen, så vi
lyttede til en masse plader. Snart var vi i gang med at lave et trommesæt af kagedåser. Jeg brugte de stive hår fra en kost
som whiskers eller bankede løs på kagedåserne med dem. Du kan tro, det lød godt! Vi fik hurtigt et repertoire bestående
af jazznumre bl.a. fra Leo Mathiesen og Svend Asmussen. Tænk på at vi kun var nogle 12-årige knægte dengang i
1950.
Vi gav så koncerter for vores familier og kammerater, disse kunne endda indbringe mig et beskedent beløb. For
pengene tog jeg til København, hvor jeg købte mig et trommeskind, som blev tilpasset en sæbekasse - nu begyndte det
at blive avanceret. Lågene fra kagedåserne blev så banket ud til bækkener. Vi mødtes en gang om ugen for at øve - og
jeg fik da også til sidst et rigtigt trommesæt.”
PD startede på klaverundervisning, men det var ikke rigtigt noget, så han stoppede hurtigt. Da han fandt sammen med
Johannes Halsteen, valgte han trommer, fordi de så kunne spille sammen, og formentlig også fordi det var det nemmeste
og billigste “instrument” at fremstille selv. Udover at spille på trommer, sang PD også. Det var sange som “Mors Lille
Ole”, men i egne “jazzede” arrangementer. Bandet spillede bl.a. i ungdomsklubben i Birkerød. Siden blev bandet
udvidet med en trompetist, som blev kaldt “Snowdas”, han var blikkenslager, og havde bøjet trompeten i vinkel opad
ligesom Dizzy Gillespie. Det blev bandets varemærke. Da der i Stavnsholt, hvor PD stadig boede, flyttede “nogle
spændende mennesker ind”, blev PD gode venner med deres søn “Nøvser”, som gik i skole i Farum, og han førte PD
ind i kredsene dér.
Trudeslunds Danse Trio (TD Trio): Povl Dissing, sang og trommer - Johannes Halsteen, klaver - Jørgen Hinsch,
klarinet
PD spillede i Hot Dogs med vennerne fra Birkerød, indtil han og forældrene flyttede til Farum ca. 1952/53, og en enkelt
optræden på Williams Hotel i Farum blev det til. På et tidspunkt syntes ungersvendene at Hot Dogs måske var et lidt
pinligt navn for bandet, og så opstod en trio i stedet. Opkaldt efter det smukke gamle hus i Birkerød, hvor pianisten
boede.
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Da "Savoy Jazz Band" fra Birkerød manglede en trommeslager til en tour til Odense, trådte PD til.
Han havde tidligere spillet i bandet et par gange. De øvrige er: Claus Bryld, klarinet – Jørgen Stannow, bas –
Niels Egund på basun – Torben Juul-Hansen, banjo – Jørn Thomsen, kornet
(som roses af medspillerne, og som formentlig har givet PD lidt instruktion i kornetten).
Billedet her er nok fra skolen, hvor Claus, Jørn og Niels gik i samme klasse.
1953-54
Efter at være flyttet til Farum, gik der nogen tid, hvor PD lige skulle orientere sig om, hvad der foregik af musikalske
aktiviteter i byen og lære folk at kende, samt ikke mindst lære at spille lidt på sin “nye” kornet!
PD: “Den gamle kornet, som jeg fik, var dét, der satte mig i gang med at spille på horn. Jeg havde jo ikke råd til at købe
et instrument, men jeg ville så gerne spille trompet, fordi Louis Armstrong optog mig mere og mere. Så kom skraldemanden Leslie, han havde fundet en kornet, og vidste at jeg var interesseret. Den blev så sat i stand og jeg spillede på
den i nogle år.”
Efter et års tid fortsatte han sin musikalske karriere, nu som kornettist i lokale jazzbands i Farum området.
Først var det i Savannah Ramblers (1953/54-58), og siden Down Town Jazzband (1958/59?), så Creole Stompers
(1959?) og til sidst Mandagsorkesteret (1959/60?).
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I Fiskebæk Hotel i Farum blev den 8. september 1956 startet en jazzklub, hvor der var åbent hver anden lørdag, og både
Savannah Ramblers og siden Down Town Jazzband, var husorkestre dér, og begge fik de deres debut i klubben. Det var
amatørorkestre, som aldrig fik noget honorar for deres optræden, og som i øvrigt øvede mere end de optrådte. Down
Town Jazzband øvede søndag formiddag i en pavillon, der hørte til Fiskebæk Hotel.
Fiskebæk Hotel - nedrevet i 1970 for at give plads til en ny motorvej og ikke mindst til Fiskebækbroen, (som er mest
kendt for, at den brasede sammen, inden den var taget i brug! Det skete den 8. feb. 1972)) - var beliggende ved den lille
del af Mølleåen, som forbinder Farum Sø og Furesøen. Jazzklubben hed - meget a pro pos - “Riverside Club”.

PD's idol Theis Jensen var med på åbningsaftenen,
hvor husorkestret Savannah Ramblers havde deres debut i klubben.
(Bassisten Freddy Jensen må have været Freddy ”Fræk” Poulsen!)

Fiskebæk Hotel og Restauration i slutningen af 50’erne.
Her fik Povl Dissing sin musikalske debut med de traditionelle jazzbands
“Savannah Ramblers” og “Down Town Jazzband” medio 50’erne.
Foto: Niels Vang Larsen/Farum Arkiver og Musæer.
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Down Town Jazzband på Fiskebæk Hotels Riverside Club
1954-58
I klubben optrådte ofte nogle af tidens store jazznavne: Adrian Bentzons Orkester med bl.a. Theis Jensen på trompet og
Freddy ”Fræk” Poulsen på bas - Papa Benny og flere andre, samt en række mindre, lokale bands bl.a. Badjazzes, Sars
Jazzmen, Racketmakers, Dusty Road Maggers med flere.

I 1955 blev det også til en telttur til Sverige.
Foto: Hans Rasmussen
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Besætningen i Savannah Ramblers var:
Povl Dissing, kornet, sang - Ole Per Andersen, klarinet, sang - Tage Vang Larsen, piano - Hans Rasmussen, banjo Leif “Nøvser” Albrechtsen, trommer.
Hans Rasmussen fortæller: “Jeg skulle egentlig have spillet trompet, men gik over til banjo, fordi det var lettere. Da jeg
blev indkaldt til værnepligt, solgte jeg banjoen til Freddy Fræk.” Det var hos Hans Rasmussens far - Ewald Rasmussen at PD var i mekanikerlære et par år, hvorefter han selv stoppede. (Efter en anbefaling fra “mester”, mente PD - “efter
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moden overvejelse, ikke at han havde interesse nok for mekanikerfaget, og derfor fornuftigt opgav dette, til fordel for
hans store interesse for tegning.”). Pianisten Tage Vang Larsen var den musikalsk bedst funderede, og han lærte fra sig,
så godt det var muligt.
Povl Dissing var den kreative leder og den, som tog initiativ til at starte bandet. De spillede sammen i perioden 1953/54
frem til 1958, hvor de blev splittet, fordi flere blev indkaldt til militærtjeneste og trommeslageren rejste til Canada, hvor
han bl.a. blev prof. bokser!

Reklamer fra 1956 for koncerter i Riverside Club
Udklip udlånt af: Hans Rasmussen
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I det hvide hus til højre, boede PD med sine forældre på 1. sal.
I huset til venstre havde de grøntforretning, og i midten hos vulkanisøren,
havde “Savannah Ramblers” deres første øvelokale.
Nu er det hele revet ned til fordel for en bank.
Foto: Niels Vang Larsen/Farum Arkiver og Musæer.
Bandets første øvelokale, var hos en vulkanisør, som var nabo til PD’s forældre, i en bebyggelse (Hovedgaden 14), som
lå lige over for Williams Hotel, hvor der nu er en bank. Senere blev øvelokalet henlagt til Teknisk Skole, og til sidst
blev det henlagt til en børnehave. Af og til spillede man også på gården Solvang, som ejedes af pianistens far (hans
onkel var fotograf, og har taget en del af de viste billeder). Senere blev øvelokalet flyttet til Fiskebæk Hotel, ligesom det
en kort overgang var i en barak (kantinen) i Lillerød hos Fritz Hansens Møbelfabrik.
Bandet blev ofte omtalt i lokalavisen og efter en optræden i Birkerød Jazzklub, formentlig i 1954, kunne følgende
læses:
“Et ganske pænt antal af klubbens medlemmer trodsede i lørdags kulden for at besøge klubben. Selvom temperaturen i
salen var “noget” lav, lykkedes det vist efterhånden de tilstedeværende at danse sig varmen til - og i hvert fald blev
aftenen musikalsk en succes takket være de jazzglade og “gå-på-lystne” traditionalister fra Farum. Men også de i
teknisk henseende bedre rustede modernister - Bent Jædigs Kvintet fra Hillerød og Blue Note, viste sig fra deres
allerbedste side og spillede så de mere moderne indstillede medlemmer frydede sig.
Imidlertid viste det sig, at de fleste af medlemmerne helst vil høre de gode gamle melodier, såsom “When The Saints
Go Marching In” o.lign. i traditionel udgave og klubbens næste arrangement, der endnu ikke er fastlagt bl.a. på grund af
kulden, bliver derfor formentlig helt i traditionel retning.”
Savannah Ramblers spillede til Nytårsbal, karneval og andet på bl.a. Williams Hotel og Fiskebæk Hotel. De spillede
ligeledes på Birkerød Statsskole og Holte Gymnasium, og der udover i Riverside Club, til skoleballer i lokalområdet, og
i København i en ungdomsklub på Sokkelundsvej, hvor bandet kendte lederen. Bandet kom også rundt til Birkerød
Jazzclub og Lollikhus, som var et hedt sted, hvor bl.a. soldater fra den nærliggende Høvelte kaserne kom.
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Fra en optræden på Sokkelundsvej – Savannah Ramblers
Foto: Hans Rasmussen
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Fra en øvedag med “Savannah Ramblers” på gården Solvang.
Fotos: Hans Rasmussen
I sommeren 1956 begyndte PD på Kunsthåndværkerskolen, og samtidig blev han meget betaget af trompetisten Theis
Jensen, som også gik på Skolen.
PD: “Jeg gik til spil hos Theis, han var jo mit store forbillede på de hjemlige breddegrader, altså Theis og det der band
han havde “The Louisianna Washboard Jazz Band”. Dem kørte vi langt på cykel for at høre. Hillerød, Holte og hvor de
nu spillede. Så fik jeg møvet mig ind... det var lige så meget en betagelse af ham. Han spillede heller ikke efter noder, så
det var meget svært, at undervise hinanden. Men jeg gik hos ham i lang tid, og det var der, jeg lærte Freddy Fræk at
kende. Siden blev han og jeg enige om at lave Mandagsorkesteret.”

Savannah Ramblers fra en optræden i ungdomsklubben på Sokkelundsvej, Kbh. NV. Tidligt 1956.
Fotos: Hans Rasmussen.
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1958
Down Town Jazzband spillede stort set de samme steder som Savannah Ramblers, bl.a. på Geels Kro og Lollikhus begge beliggende på Kongevejen i Holte/Birkerød området og senere i klubben “Blue Note” i Herlev.
Besætningen i Down Town Jazzband var:
Povl Dissing, kornet - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Henry Jensen, tenor banjo - Preben Jensen, piano - “Tromme-Ib” Petersen, trommer
Henry Jensen fortæller: “Jeg var netop begyndt at spille banjo i et jazzband, der hed “Scarlet Swingers”, og vi var
gæsteorkester en fredag i “Riverside Club”. Da der manglede en banjospiller i Down Town Jazzband, fortalte Povl Dissing mig, at de øvede søndag formiddag. Jeg blev inviteret til at komme, selvom jeg var væsentlig (en halv snes år)
ældre end de øvrige.”

PD og Kenneth Clyde “Down Town Jazzband” ca. 1956 i øvelokalet hos Fritz Hansens Møbelfabrik.
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Henry Jensen ville gerne være med i bandet, bl.a. fordi Down Town Jazzband spillede nogle af de samme numre, som
hans favoritorkester Adrian Bentzons Orkester spillede, med bl.a. Freddy ”Fræk” Poulsen på bas, Theis Jensen, trompet,
Erik “Krølle” Andersen på klarinet Adrian Bentzon på klaver og Theis’ bror, Henrik Jensen på trommer. Derfor dukkede han op en søndag formiddag i øvelokalet, og spillede med. Han var kun med i orkesteret i omkring et halvt år,
hvorefter han stoppede, da hans interesse for fagligt arbejde tog over. Han erindrer også, at der efter et stykke tid opstod
nogle problemer med at få banjo og piano til at supplere hinanden i stedet for at spille mod hinanden, når de optrådte.
Han er i øvrigt af den opfattelse, at de øvrige i orkesteret var dygtigere end han. Men der var ingen hard feelings af den
grund. Da Henry Jensen senere kom med omkring jazzklubben “Blue Note” i Herlev, engagerede han Down Town
Jazzband.
Denne udgave af orkesteret fik aldrig fat i en bassist.
Henry Jensen optog af og til de gæstende orkestre på sin båndoptager (en Beocord 1000), for at lære af dem. Han optog
også nogle få gange Down Town Jazzband bl.a. på restauranten Lollikhus på Kongevejen og en enkelt gang i øvelokalet.
Oprindeligt blev der optaget et spolebånd med 2 x 45 minutter med Down Town Jazzband. Formentlig alle 90 minutter
live fra Lollikhus, men senere er efterfølgende session fra øvelokalet optaget oven i.
Gennem årene er der beklageligvis ved flere lejligheder optaget forskelligt andet oven i optagelserne med Down Town
Jazzband. Der er dog bevaret ca. 30 minutter i nedenstående optagelser, som er i en forbavsende god kvalitet, når man
tænker på, hvor gamle de er.
Henry Jensen mener, at når han blev så længe som et halvt år i orkesteret, så skyldtes det bl.a. også, at nogle af orkesterets medlemmer satte pris på, at han havde transportmulighed, idet han havde en Nimbus motorcykle med sidevogn! Når
de skulle ud at spille, kørte PD, “Tromme-Ib” og hans trommer med i Henry Jensens motorcykle.

Optagelsen med “Down Town Jazzband” fra sent 1958.
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1958. sent

Live Lollikhus, Kongevejen, Birkerød - Optaget af Henry Jensen

Povl Dissing, kornet - Kenneth Clyde Klitholm, klarinet - Henry Jensen, tenor banjo - Preben Jensen, piano “Tromme-Ib” Petersen, trommer
1. “?” (0.51) Brudstykke
2. “?” (0.12) Brudstykke
3. “Blues My Naughty Sweetie Gives to Me” (7.18)
4. “Muskrat Ramble” (7.19)
5. “?” (0.58) Afbrydes
6. “?” (1.58) Brudstykker
7. “Alexander’s Ragtime Band?” (0.37) Brudstykke
8. “St. Louis Blues” (0.19) Brudstykke
Med Down Town Jazzband
Optage live på Lollikhus. Henry Jensen fortæller, at bandet ikke kunne spille så mange forskellige numre, så de man
kunne, gjorde man meget lange for at fylde hele aftenen ud. På det bevarede bånd, er der desværre mest tale om
brudstykker.
I (1) er der en kornet- og begyndelsen til en klarinet-lignende solo (som nødvendigvis må være sopransax). Det kunne
godt lyde som om, at (2) var “Lazy River” (og måske er (1) begyndelsen til samme nummer).
I (4) startes inde i nummeret, med en lang, følsom, langsom og lækker sopransaxsolo. Efter ca. halvandet minut skifter
tempoet og kornetten tager over. Efter yderligere ca. 1 minut, får banjo og piano en fælles “solo” og da tempoet daler,
kan man høre PD råbe “Hurtigere, hurtigere!”, hvorefter tempoet faktisk øges! PD har allerede tillagt sig en vane med,
under de andres soli, at udbryde “Yeah!” med hæs stemme i stil med Louis Armstrong.
“Muskrat Ramble” afleveres i et hurtigt tempo, med gode soli fra alle. Det lyder som om, der er én (fra publikum, må
man håbe!) der undervejs spørger, hvad de spiller, og PD svarer lige inden en solo: “Muskrat Ramble!”.
Brudstykkerne (5,6) er formentlig fra samme melodi, hvor (6) er slutningen. (7) er starten på et nyt nummer
(“Alexander’s Ragtime Band”?), som imidlertid hurtigt afbrydes, ved at “St. Louis Blues” er optaget oven i.
Afbrydelserne skyldes senere overspilninger.
1958
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Keglebanen ved Fiskebæk Hotel i Farum - Optaget af Henry Jensen

Povl Dissing, kornet - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Henry Jensen, tenor banjo - Preben Jensen, piano “Tromme-Ib” Pedersen, trommer
1. “High Society Rag” (4.22)
2. “High Society Rag” (1.21)
3. “High Society Rag” (0.21) Brudstykke
4. “Royal Garden Blues” (2.12) Starter inde
Med Down Town Jazzband
En optagelse, som viser orkestret i øvelokalet. Det er tydeligt, at det er PD, som er lederen. Mellem de tre optagelser, er
det ham, som kommenterer. Henry Jensen erindrer, at PD ville have at de skulle spille “High Society” i 3/4 og ikke som
normalt i 4/4 takt.
PD spørger: “Ja, skal vi tage den to gange eller en enkelt?” Der svares: “Lad os spille den sådan, som vi lige spillede
den”. PD: “Vi prøver”. Og PD starter for fuld udblæsning på kornetten. Klitholm spiller en formidabel solo, som han
må have kopieret fra originalpladen med Kid Rena’s Jazz Band, hvor det var Alphonse Picou, som kreerede klarinetsoloen.
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Efter (1) vil PD prøve igen, men de øvrige gør nærmest oprør, de vil hellere hjem. Det ender dog med at orkesterlederen
får det, (omtrent) som han vil have det, selvom det kun bliver en kort version.
(4) starter et stykke inde i nummeret, men der er både en sopransax- og en kornetsolo og et lille trommebreak til
afslutning.
Når man betænker, at PD var 20 år og de øvrige cirka jævnaldrende, så er det imponerende, hvad de formår. PD spiller
energisk, som var han et af sine idoler; Louis Armstrong eller Theis Jensen. Han kaster sig ud i den ene solo efter den
anden. Der mangler måske lidt sikkerhed og skarphed i tonen, hvis man sammenligner med idolerne, men det ville da
også være helt urimeligt, at gøre det. Hvis PD var fortsat som jazzmusiker, var han også dér endt i toppen.
Der er ingen vokal på båndet, men Henry Jensen fortæller, at PD sang ind i mellem, specielt de langsomme bluesprægede sange, som f.eks. “Careless Love”. Han sang også “Oh Didn’t He Ramble” og “A Closer Walk With Thee”.
Hele orkestret sang med på “Everybody Loves Saturday Night”.
1958
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1959 Efter et par udskiftninger, opstod Down Town Jazzband II med følgende besætning:
Povl Dissing, kornet, sang - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Preben Jensen, piano - “Bas-Mogens” Pedersen, bas
- “Tromme-Ib” Pedersen, trommer
Denne besætning spillede sammen i foråret 1959 og deltog 30. marts i en konkurrence, arrangeret af Hillerød K.U. på
Hotel Leidersdorff i Hillerød, om at blive “Nordsjællands bedste traditionelle orkester”. Der deltog syv andre bands.
Down Town Jazzband vandt selvfølgelig! Begivenheden blev behørigt dækket af Frederiksborgs Amts Avis (se
vedstående udklip!). Når orkesteret i avisen kaldes et “Hillerød-orkester”, skyldes det sikkert, at pianisten Preben
Jensen var fra Hillerød, og bandet har måske tænkt, at et lokalt band havde størst mulighed for at vinde?!

Downtown Jazzband 1959.
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Konkurrencen om at blive "Nordsjællands bedste jazz-orkester"
Dommer var bl.a. Børge Roger Henrichsen, hvilket borger for kvaliteten i afgørelsen!
Udklip fra Frederiksborg Amts Avis

Den er go' nok. Coleman skal spille med Downtown Jazz Band!
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Den amerikanske trompetist - og Armstrong elev!! - Bill Coleman, spillede med Down Town Jazzband i 1959. PD havde
gjort plads i sin trompetkasse til, at Louis Armstrong, når han kom til Danmark, kunne skrive sin autograf. Det gik
aldrig i opfyldelse, så nu blev det i stedet Bill Coleman! En stor oplevelse og et stort skulderklap til bandet.

Kenneth Clyde og PD med Bill Coleman
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Bandet som akkompagnerede Bill Coleman
Bagest: René Hansen, Kurt Fonlev, - foran: Henrik Johansen, Bill Coleman, Poul Dissing,
Kenneth Clyde Klitholm og Ib Jensen
I maj måned spillede Down Town Jazzband III i Hillerød, denne gang i Storyville Jazz-Club, og nu var besætningen:
Povl Dissing, kornet, sang - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Preben Jensen, piano - Torben Lambrethsen, bas “Tromme-Ib” Jensen, trommer.
Det var formentlig blot et enkelt engagement, for Torben Lambrethsen havde normalt sit eget band.
Tilsyneladende var det næste jazzband Creole Stompers, som havde følgende besætning:
Povl Dissing, kornet, sang - Freddy ”Fræk” Poulsen, trækbasun - Kenneth Clyde Klitholm, sopransaxofon - Egon
Andersen, banjo - Jørgen “Skæg” Hansen, trommer.
PD: “Orkesteret kom i stand, fordi Freddy Fræk ville lære at spille trækbasun, og hvor Down Town udelukkende var
traditionel jazz, så øvede vi i dette orkester nogle lidt mere komplicerede numre, af bl.a. Duke Ellington, “Mood
Indigo” og lignende, som krævede lidt vanskeligere arrangementer.” Orkesteret øvede bl.a. på Fiskebæk Hotel på
keglebanen, og i en barak (kantinen) i Lillerød, som tilhørte Fritz Hansens Møbelfabrik.
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Down Town Jazzband IV
Povl Dissing, kornet, sang - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Kurt Fonlev, bas - “Tromme-Ib” Pedersen, trommer
- René Hansen, piano
Orkesteret spillede bl.a. i Svendborg Jazzklub 19. december 1959 og fik fine anmeldelser. PD blev oven i købet kaldt
"en fremragende bluessanger".

Freddy Fræk og PD i Mandagsorkesteret til fest på gården Solvang.
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To flotte anmeldelser fra en koncert i Svendborg Jazzklub
Da Creole Stompers hurtigt blev til Mandagsorkesteret, var det med Kurt Fonlev på bas, som (sammen med Freddy
Fræk) også spillede i Adrian Bentzons orkester. Da han valgte sidstnævnte fuldtids kom “Bas-Mogens” Pedersen med
igen.
Mandagsorkesteret turnerede! Freddy ”Fræk” kendte ejeren af Lakolk Badehotel på Rømø og blev inviteret til at spille
dér i en uge i 1959, hvor de havde lånt et sommerhus!
Da banjospilleren Svend Algrens kæreste – Helena Aspelin - blev student, fik han Down Town Jazzband til at tage til
Malmø og spille ved festen!

Tv: Bas-Mogens Pedersen, PD, Freddy Fræk – Th: Kenneth Clyde Klitholm, PD, Freddy Fræk
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Besætningen på Rømø i 1959 var:
Down Town Jazzband V
Povl Dissing, kornet, sang - Freddy ”Fræk” Poulsen, trækbasun - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - ”Bas-Mogens”
Pedersen, bas - “Tromme-Ib” Petersen, trommer - René Hansen, piano – Niels Mortensen, banjo
Freddy “Fræk” spillede som nævnt oprindeligt bas i Adrian Bentzons Orkester, men gik siden over til trækbasun og så
igen bas.
*****
Besætningen på Rømø i 1960:
Down Town Jazzband VI
Povl Dissing, kornet, sang - Freddy ”Fræk” Poulsen, trækbasun, sang - Kenneth Clyde Klitholm, sopransax - Kurt
Fonlev, bas - “Tromme-Ib” Petersen, trommer - René Hansen, piano – Svend Algren, banjo
1. ”You’re Drivin’ Me Crazy” ()
2. ”It’s Easy to Blame the Weather” ()
3. ”Wrap Your Troubles in Dreams” ()
4. ”Big Fat Ma and Skinny Pa” ()
5. ”Fidgety Feet” ()
6. ”Lonesome Road” ()
7. ”All of Me” ()
8. ”Sobbin’ Blues” () pd og freddy sang
9. ”Black and Tan Fantasy”()
10. ”Careless Love
11. ”CC Rider” () sang PD
12. ”Mahogany Hall Stomp” ()
13. ”Westend Blues” ()
14. ”Dippermouth Blues” ()
15. ”Jet Black Blues” ()
16. ” In the Sweet Bye and Bye” () sporadisk sang og tilråb PD
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Spolebåndene er siden overspillet til et kassettebånd med
ca. 90 min. herlig musik i forbavsende fin lydkvalitet.
Sven Algren fortæller:
”Næste sommer 1960 gentog det sig og da var jeg med på banjo og Kurt Fonlev på bas. Vi spillede i en stor træhal
”Kaiser Wilhelm Halle”, som havde været opført til Kieler Kanalens åbning og senere var blevet flyttet til Rømø. Den
er senere igen brændt ned. Og vi sov inde bagved i vores soveposer! Jeg mener orkestret hed Downtown Jazzband, men
det blev også kaldt Mandagsorkestret og det var min opfattelse, at det var Freddy, der havde samlet det, fordi Adrian
havde sagt til ham, at hvis han ville spille basun i hans (Adrians) orkester, måtte han øve sig!
Jeg mener Poul havde sin guitar med på Rømø, men han optrådte ikke med den. Men efter ’lukketid’ kan jeg huske vi
sad og spillede bl.a. “Walk Right In” (Cannons Jug Stompers) ”Stealin’, Stealin’” og ”K.C. Moan” (Memphis Jug
Band) alle fra Country Blues pladen. Fra Library of Congres hentede Poul og Benny senere også mange numre bl.a.
“Charles Giteau”, “Fatal Flower Garden”, “White House Blues”, “Cole Younger”, “Back Again, Back Again.” Det var
pianisten René Hansen, som optog os på båndoptager.” De fleste optagelser starter lidt inde i nummeret.
Optagelserne er i meget fin stand og er med publikum tilstede. Freddy ”Fræk” er oplagt den store solist, men PD får
sandelig også afleveret en række swingede soli, ligesom pianisten og sopransaxen. Et meget fint eksempel på Down
Town Jazzband live. Der er ikke megen sang, men PD kommer med en del tilråb og anvisninger til musikerne. ”CC
Rider” synges a la Armstrong med dyb stemme.
Freddy Fræk erindrer, at en gang hvor trompetisten Teis Jensen var syg, blev PD indkaldt som afløsning til Adrian
Bentzons orkester til en koncert i Foreningen af 1860 på Nørrebro. Aldrig havde han set PD så nervøs, men det gik
godt. “Mandagsorkesteret” øvede bl.a. gratis i Haraldsgården i Haraldsgade i Københavns Nordvest kvarter, mod at
spille til bal én gang om året.
Omkring dette tidspunkt spillede Benny Holst klarinet i et jazzband på Frederiksberg med bl.a. Thorkild Madsen, kornet
- senere banjo (også i trioen Dissing, Holst og Madsen). Da han skiftede instrument, kom “Skohandlerens Søn” Steen,
med på trompet. Han var fra Farum (og kendte PD, fordi de fulgtes ad i toget til København), og han skaffede bandet et
job på Williams Hotel i Farum ca. 1957-58.
Benny Holst: “Jeg havde læst om Povl og hans band i Se & Hør, engang midt i 50’erne, og jeg fik lyst til at møde ham,
men der var så langt til Farum, så jeg nåede aldrig derop. Men Steen kendte godt Povl, og da vi havde spillet på
Williams Hotel, sagde han: “Det er Povl Dissing, som står dér i døren!” Så gik vi ned og snakkede med ham, og kom så
til at tale om guitarer. Han spillede guitar og jeg spillede også guitar; blues og sådan noget. Vi gik hjem i kælderen hos
Kurt Fonlev, som spillede bas hos Adrian Bentzon. Sådan mødtes vi. (PD erindrer det dog, som at han spillede sammen
med BH’s orkester på Williams Hotel.)
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Billedet fra Se & Hør, som satte Benny Holst på sporet af PD.
Teksten lyder: "Sådan en gammel pladespiller som Armstrong, kan godt
klappe i, var en af de sagkyndiges kommentarer, da Poul Dissing Rasmussen
i "Riverside Club" i Fiskebæk rigtig lukkede op for ventilerne."
Benny Holst: “Senere da Povl gik på Kunsthåndværkerskolen, må han have omtalt mig, for jeg blev en dag ringet op af
Bas-Mogens, som også gik på Skolen, og han inviterede mig til en fest i hans mors hus. Hun holdt åbent hus for drengene. Til den fest kom også Jørgen Såbye, som ligeledes gik på Kunsthåndværkerskolen. Så var holdet samlet. Povl og
jeg havde kun et enkelt job sammen som jazzmusikere. Det var i Malmø med det band, som jeg spillede i.
Det var (ingen kan huske, at bandet havde et navn!!): Benny Holst, klarinet - Kurt Fonlev, bas - Thorkild Madsen, banjo
- Steen, (skohandlerens søn) trompet og Povl Dissing, kornet. Vi kaldte os “Udenrigsmusikerne” i den anledning.”

På vej til Sverige med "Udenrigsmusikerne"
*****
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PD fortæller: “De sidste år, hvor jeg var ude med jazzorkesteret, spillede og sang jeg i pausen som solist - med
bluessange. Mit første solojob, hvor jeg var hovednavnet, det må have været i 58 eller 59, var på Linden i Hillerød, hvor
jeg blev annonceret som - bluessangeren Povl Dissing.” Det fremgår af ovenstående avisudklip, at bluesdebuten fandt
sted i Hillerød Jazzklub på Hotel Linden, og at det var sammen med Arnved Meiers orkester. Det fremgår også tydeligt,
at PD’s navn endnu ikke var kendt af alle og enhver i kongeriget! Det var formentlig i november/december 1959.
1961.feb.17.

Optaget af og hos Svend Algren

Povl Dissing, sang og guitar 1-3 – Freddy ”Fræk” Poulsen, sang og banjo 1,2 – Svend Algren, banjo 1-3
1. ”K.C. Moan” (2.58)
2. ”(Diamond Ring?) Blues” (2.56)
3. ”Sportin’ Life Blues” (1.46)(afbrydes)
Povl Dissing, Freddy ”Fræk” og Svend Algren
De to banjo’er er mest markante på (1). PD spiller en forsigtig rytme. Men på (2 og 3) er PD i forgrunden på både sang
og guitar.
Båndet indeholder også optagelser med Freddy ”Fræk” solo og Freddy og Svend Algren, samt med Adrian Bentzon’s
Jazz Band fra en radioudsendelse.
1961

1-2 – CDR ”POVL, FREDDY OG SVEND 17. FEB. 1961”
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432

Udlånt at Svend Algren
1961.maj.23.

Optaget af og hos Svend Algren

Povl Dissing, sang 1-4 - guitar 1-6 – kazoo 3 – Freddy Fræk, banjo 3-6 og sang 3 – råb 6 – Svend Algren, banjo 3,4 –
vaskebræt 5,6 1. ”Blues before sunrise” (4.11)
2. ”On a Monday” (1.59)
3. “Big fat Mama” 83.15)
4. “Stealin’” (2.52)
5. “Dallas Rag” (2.02)
6. “Hokum Blues” (5.26)
Povl Dissing
PD laver hist og her sin egen engelske tekst i de to første solo-numre. Men interessant at høre ham synge blues så
tidligt. De næste fire optagelser (3-6) er formentlig fra samme dag, og de er med Freddy Fræk i forgrunden med sin
banjo, men på både (3 og 4) synger PD hovedstemmen.
Båndet indeholder også en del optagelser med Freddy Fræk m.fl., samt lydsiden til The Povl Dissing Show fra aug.
1968.
*****
Den næste debut findes der også et avisudklip fra, og det omtaler PD’s debut som solist med danske sange, det er fra
Club Paramount i Roskilde fra 1965 (se senere), hvor PD spillede med Freddy Fræk og Hans Skiffle Trio.
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PD på guitar ca. 1960

PD tegnet af Otto Rauff umiddelbart inden rejsen sydpå i 1961
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Fra skitseblokken: The Blues!
Med “St. James Infirmery” som inspiration tegnede PD disse skitser
til en opgave i “figurtegning” i faget "Illustration" på Kunsthåndværkerskolen.
Efter at Kunsthåndværkerskolen var overstået i april 1960, og efter et sommerjob på Tuborg for at skrabe penge sammen, tog PD på en fire måneders rejse sydpå med vennen fra Kunsthåndværkerskolen - Otto Rauff, (som kunne spille
på sav!) - fra august til november 1961.
I et brev - dateret 27. september 1961 - fra Jørgen Såbye til PD (pt Spanien), fremgår det, at Jørgen Såbye fredagen
inden har været på besøg hos Ella Fitzgerald, som i en kort periode boede ved Bellevue. I samme brev omtales en film,
som PD havde optaget på Kunsthåndværkerskolen.
PD sendte af og til et kort hjem til forældrene, så de vidste lidt om, hvad han foretog sig. Han og Rauff opnåede også, at
få deres billede i den spanske avis “El Noticier Universal”, også den 27. september 1961. En sjov ting, selvom de kaldes
“alemanes”. Billedteksten lyder noget i retning af: “To rejselystne tyskere uden penge, gav sig til at spiller på sav.
“Koncerten” fandt sted i går aftes på Ramblaen.” I et lille interview har de oven i købet fået tyske navne! Måske er der
sket en sammenblanding af et par duoer, idet det jo ikke er unormalt, at der er mange musikanter på “La Ramblas” i
Barcelona, men billedet er den danske duo - ingen tvivl om det. Se selv!
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Billedet fra den spanske avis 27. september 1961.
(Beklager den forringede billedkvalitet.)

Portræt 1961. Tegning: Otto Rauff
1963 Dansk Folkeminde Samling
Alle optagelserne fra Folkemusikcentret i Hogager (en lille landsby en halv snes kilometer uden for Holstebro), er
foretaget af enten Anelise Knudsen (tidl. Nørgård) eller af Thorkild Knudsen eller begge i forening, mens de var ansat i
Dansk Folkeminde Samling. Tilsyneladende har de startet deres optage-odyssé i januar 1963.
Anelise og Thorkild Knudsen, blev senere gift og de åbnede deres hjem i Hareskoven i Bagsværd for alle de unge “folkesangere”. Thorkild Knudsen var ansat ved Dansk Folkeminde Samling som arkivar og Anelise Knudsen som
sekretær, og de optog alt, hvad der skete omkring dem. Bogstaveligt talt! Deres ærinde var ikke at optage “en god
forestilling”, men en “situation”. Derfor er der sjældent taget hensyn til støj omkring optagelserne. Skrigende børn, klirrende flasker, gøende hunde osv. giver autencitet til optagelserne. Man må alligevel begejstres over den tekniske
kvalitet. Båndene har formentlig ikke været spillet siden optagelsen, og står lydmæssigt krystalklare.
De mange tapes nævnt i dette værk, er konsekvent kaldt for “Hogager-tape”, fordi de er gennemlyttet i det, der startede
som Folkemusikhuset i Hogager i 1971/72, som en institution under Dansk Folkemindesamling. Båndene har været
opbevaret dér siden 1972. Folkene i Hogager mener, at disse bånd retteligen burde hedde “DFS-tape” fordi alle
optagelserne fra før 1972, er optaget i Dansk Folkemindesamlings regi. Det har de selvfølgelig formelt ret i.
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I 1995 blev Folkemusikhuset i Hogager sparet væk af Dansk Folkemindesamling og blev i stedet en selvstændig institution under navnet: Folkemusikcentret i Hogager. I 2006 blev Centret endeligt nedlagt og samlingen overdraget til Rold
Skov Museerne, som ”Folkemusikarkivet” med opbevaringssted i afdelingen i Rebild.
Anelise og Thorkild Knudsen fortjener i virkeligheden en bog for sig selv. De har haft en overordentlig stor betydning
for folkemusikken i Danmark, herunder naturligvis folkesangerbevægelsen, især for Povl Dissing, Benny Holst og
Cæsar, men også mange andre, som de fulgte og optog. Gennem optagelser med især Ingeborg Munch og violinisten
Evald Thomsen, har de været med til at bevare gamle danske viser og gammel dansk spillemandsmusik. Men det er som
nævnt en historie for sig, som bør fortælles og som fortjener at blive fortalt.
Som det fremgår af titlerne, er der for det meste tale om optagelser, hvor der synges på engelsk (eller “en slags
amerikansk”, som Thorkild Knudsen sagde). Povl Dissings senere udtalelser om, hvor dårlig han er til at synge på
engelsk, er et udtryk for hans beskedenhed. Selvom man godt kan høre, at han ikke er amerikaner, går det sagtens an,
også hvis man sammenligner med øvrige danske indspilninger fra disse år.
Indspilningerne fra Skotland fra 1968 viser, at det mere er talesproget, PD har problemer med. Her lyder han som
flertallet af danske stats- og udenrigsministre. Og det er vel i grunden ikke så galt?
Benny Holst erindrer optagelserne fra Hareskoven, som noget der skulle bruges til nogle radioudsendelser, hvad jo også
blev tilfældet. Samtidig husker han, at der kom en del gode fester ud af det, og at de to troubadourer stjal Thorkild
Knudsens cigarer, som de så fik ødelagt, når de slog kolbøtter i skoven på vej hjem!

I 1963 fik PD sin første tegning offentliggjort. Artiklen handlede om arkæologiske fund i Knossos på Kreta, og var
skrevet af Kjeld Nyegaard. Han skrev 5 artikler, alle med illustrationer af PD. Kristeligt Dagblad bragte de to,
hvilket indbragte PD et honorar på 25 kr. (som han måtte rykke for!)
1963.mar.10.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang 1,3-4,6-7,9 og guitar 1,3-7,9 - Benny Holst, sang 5 og guitar 4-9 - Roald Pay, fløjt, håndklap og
banjo 2,6,8,9
1. “Ain’t Gonna Scold You” (3.04)
2. “Blues i C” (4.07)
3. “That Old Sporting Life” (3.03)
4. “One More Greasing” (2.52)
5. “That’s Allright Mamo” (2.12)
6. “Walk Right In” (4.31)
7. “Farmland Blues” (3.00)
8. “Auld Lang Syne” (4.18)
9. “Goodnight Irene” (4.34)
Med Povl Dissing, Benny Holst og Roald Pay
Alle de følgende optagelser hos Anelise og Thorkild Knudsen er til brug for en serie radioudsendelser, men er formentlig også tænkt som øvelser til debuten ved åbningen af coffee-house Purple Door den 19. april. “Blues i C” (2) er Roald
Pay solo. Han spillede banjo i Ib Olsens Orkester, arbejdede sammen med Benny Holst og var en fremragende fotograf.
“That’s Allright, Mamo” (5) er en variation over det gamle Elvis hit, og har BH som vokalist. (6) har PD som scatsanger. På (8) hører man BH og Roald Pay.
1963.mar.

1-9 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/18”
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*****
Denne dag blev der i alt optaget 6 bånd! Fra nummer “GD 1963/18” til “GD 1963/23”. I følge Hogagers gamle oversigt
over optagelser, er båndene “GD 1963/18” - “GD 1963/21” blevet slettet!? Det er altså alligevel ikke helt tilfældet. På
denne travle dag blev optaget bånd med Solveig Thomsen, Jens Petersen og PD, BH og Roald Pay.
1963.mar.10. (fortsat)
Povl Dissing, sang og guitar 1-4,6-13 - Benny Holst, sang og guitar 3-5 - Roald Pay, fløjt 3,5,10 og håndklap
1. “The Dream” (1.16) 1. version
2. “The Dream” (2.57) 1. version
3. “Titanic” (3.27)
4. “Someday Baby” (0.14) 1. version (afbrydes)
5. “Someday Baby” (2.28) 2. version
6. “Betty Told Dupree” (4.44)
7. “Good morning Blues” (0.50) 1. version (afbrydes)
8. “Good morning Blues” (3.18) 2. version
9. “How Long Blues” (0.40) 1. version (afbrydes)
10.”How Long Blues” (3.14) 2. version
11.”Manden På Risten” (0.12) 1. version (afbrydes)
12.”Manden På Risten” (3.08) 2. version
13.”Tallenes Alfabet” (2.44)
Med Povl Dissing, Benny Holst og Roald Pay
Allerede her synger og spiller PD numre som “Tallenes Alfabet” og “Titanic”, begge sange som han siden vendte tilbage til. Ellers er der mest tale om gamle bluessange. Han går til sagen med en autoritet, som var han veteran som
bluessanger.
“The Dream” (1,2) er PD solo, og han har selv lavet et af versene, som alle handler om, at sangeren drømmer om
uopnåelige ting; f.eks. om at han bliver præsident, at der bliver fred osv., men så vågner han op til hverdagen, og det
hele ser ud som sædvanlig. PD synger på engelsk og hans eget vers handler om inspektøren på Kunsthåndværkerskolen,
(i dag Danmarks Design Skole), hvor PD gik på reklametegnerlinjen fra sommeren 1956 til 60.

Povl Dissing ca. 1962/63.
Foto: Roald Pay.
PD drømmer, at inspektøren byder ham velkommen, med et smil! Men så vågner han op. I senere udgaver af sangen,
bliver skolen kaldt “Commercial Art School”, og i offentligt fremførte udgaver nævnes inspektørens navn ikke. Verset
har sikkert moret skolens elever meget.
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Daværende inspektør Jenssen-Tuss var født i året 1900, og var forståeligt nok af den gamle skole; systemets mand før
alt andet, og han blev af samtidige bedømt som en streng, sparsommelig sortseer! Det kan ikke undre, at sådan en
embedsmandstype, har stødt sig på PD og samtidig vakt PD’s “interesse”! En af inspektørens fornøjelser, var at checke
om eleverne mødte til tiden om morgenen. Men målt med datidens øjne, har inspektøren været en fortrinlig embedsmand.
Verset om inspektøren lyder således:
“I dreamed I went up to Commercial Art School in Denmark,
I met mr. Tuss Jensen there.
I dreamed he took my hand and he said:
“Mr. Dissing I’m glad you’re here”.
But it was a dream.
It was a bad dream I got on my mind.
And when I woke up next morning to go to school,
no little smiling in inspector I could find!
And that was my dream”.
“The Dream” er kendt (som “Just A Dream”) med Big Bill Broonzy, indspillet i Montmartre i 1956 (Storyville SLP
4052). PD har hørt den på plade (med Memphis Slim, siger han selv).
På (4) starter PD, men han kan tilsyneladende ikke teksten, og i (5) tager Benny Holst over. Roald Pay fløjter med
munden uden instrument, og lyder som en Sidney Bechet på sopransax! Ret imponerende. (5) er uden PD og (6-11) er
uden Benny Holst. (9,10) er Leroy Carrs blues-standard, som er indspillet af et utal af bluesfolk. I (13) går PD i stå ved
6-tallet, men kommer i gang igen. Det er en version, som står meget smukt og ligner udgaven fra den første LP. PD
fortæller, at han lærte sangen af sin kusine, som oprindeligt lånte ham sin guitar. Sangen er skrevet af Johan Lange, som
var bankmand! Så vidt vides har han kun lavet én sang ud over denne.
Båndet afsluttes med en henrevet improviseret klaverblues med Jens Wilhelm Petersen - bedre kendt som Fuzzy. Den
varer ca. 17 minutter og han synger gribende! Den kunne hedde “Saved By The Blues”. PD erindrer sit første møde
med Fuzzy således: “Jeg var lidt irriteret over den overlegne måde, hvormed han bare lige satte sig til klaveret og
spillede alt!”
1963.mar.

1-12 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/22”
*****

Povl Dissing ca. 1962/63.
Foto: Roald Pay.
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“Klanen” er samlet. Fra venstre: “Bas-Mogens” Pedersen, Roald Pay, Jørgen Såbye,
Thorkild Madsen, PD, Benny Holst og Roald og Thyra Pays to børn.
Foto: Jette Thing (Dissing) - Udlånt af Thyra Pay.
Eksempel på registreringsark fra Hogager. GD 1963/33
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1963.mar.23.

Optaget af Anelise Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar, kazoo - Benny Holst, sang og guitar - Roald Pay, fløjt, banjo og sang - (Hans Albertsen)
Alberto, sang
1. “Midnight Hour Blues”
2. “Charles Guiteau”
3. “Farmland Blues”
4. “Engine 143”
5. “Depression Blues”
6. “There Will Be No Distinction”
7. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet”
8. “Walk Right In” (0.31) 1. version (afbrydes)
9. “Walk Right In” (2.15) 2. version
10.”Dancing With Tears In My Eyes” (0.37) 1. version (afbrydes)
11.”Dancing With Tears In My Eyes” (0.53) 2. version (afbrydes)
12.”Dancing With Tears In My Eyes” (0.48) 3. version (afbrydes)
13.”Dancing With Tears In My Eyes” (brudstykker)
14.”KC Moan” (4.12)
15.”Goodnight Irene”
16.”Brownskin Woman”
17.”Fatal Flower Garden”
18.”Titanic”
19.”Look Down That Lonesome Road” (0.37) 1. version (afbryd.)
20.”Look Down That Lonesome Road” (4.07) 2. version (afbryd.)
21.”Make Me A Pallet On The Floor”
22.”Don’t Sell Daddy” 1. version
23.”Don’t Sell Daddy” 2. version
24.”Hjem Til Danmark”
25.”Lille Kammerat”
26.”Falleri, Fallera”
Med Povl Dissing, Benny Holst og Roald Pay
Endnu en travl dag. Der er optaget 7 bånd! Efter (14) synger Alberto, Roald Pay, Thorkill (?) og Benny Holst en række
numre, svarende til resten af Hogager-tape “GD 1963/30” og hele Hogager-tape “GD 1963/32”. Hogager-tape “GD
1963/29”, “GD 1963/31-33” er ikke aflyttet, men er bevaret, men “GD 1963/35” kunne ikke findes. (16,17) er PD solo.
(20) afbrydes ved båndudløb. Indeholder udover (19,20) fem sange med Alberto og én med Roald Pay.
1963

1-7 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/29”

1963

8-14 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/30”

1963

15-18 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/33”

1963

19,20 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/34”

1963

21-26 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/35”
*****
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1963.apr.9.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar 3-12,14-17,20-24,26,27 - Benny Holst, sang og guitar 1-10,13,18,19,21-24,26,27 - (Roald
Pay, fløjt 25)
1. “Blues” (1.08) 1. version
2. “Blues” (1.12) 2. version
3. “Engine 142” (3.41)
4. “Sowing On The Mountain” (3.14)
5. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?” (2.44) 1. version
6. “Depression Blues” (2.51)
7. “One More Greasing” (2.04) (afbrydes)
8. “Looking For A Home” (4.11)
9. “Titanic” (3.03) 1. version
10 .”Titanic” (3.08) 2. version
11.”When I Was A Cowboy” (1.27)
12.”Come Along All Cowboys” (2.42)
13.”That’s Allright Mamo” (2.09)
14.”Charles Guiteau” (3.18)
15.”Walk Right In” (2.01)
16.”There’ll Be No Destinction” (2.53)
17.”Kansas City” (3.40)
18.”T For Texas” 1. version
19.”T For Texas” 2. version
20.”Frankie And Johnnie” (3.13) (afbrydes)
21.”John Hardy” (3.06)
22.”Farmland Blues” (2.52)
23.”Down In The Valley” (3.59)
24.”The Flood” (“It Rained Five Days”) (5.30)
25.”Home Sweet Home” (1.22)
26.”Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?” (2.50) 2. version
27.”Fatal Flower Garden” (3.51)
Med Povl Dissing og Benny Holst
“Blues” (1,2) er Benny Holst solo, som øver en bluesrytme. (3) hedder nu “Engine 142” i stedet for “143” som ellers.
Som indledning til (4) er ca. et halvt minut med dæmpet sang og spil. Efter (7) er på båndets side A anført “rest slettet”.
Før (6) kommer i gang, lyder der lidt papirraslen og PD siger: “Jeg ka’ den godt, jeg skal bare lige se stikordet”. Den
første version af “Titanic” spilles langsomt, og Benny Holst siger: “Den er helt afdramatiseret, når du synger den
langsomt”. Anden version sættes op i hastighed og den lyder straks mere dramatisk! Men versionerne er stort set lige
lange. (11,12) er PD solo. (11) har omkvædet: “Come-a-cow-cow-yuppi, come-a-cow-cow-yuppi yuppi yeah!” På (12)
gør PD forsøg på at jodle på sin egen måde. (13,18,19) er Benny Holst solo. “Walk Right In” (15) spilles på Th.K’s
opfordring, og medfører en historie fra PD om indkøb af en “capodistra”. “Kansas City” får en kommentar fra BH om at
“den swingede skide godt”. (20) er PD solo med stor indlevelse og med jodlelyde, som han senere brugte på sin første
LP. Desværre løber båndet ud inden sangen er færdig.
“John Hardy” er den samme som Woody Guthrie's “Tom Joad”. Det var Jo Banks, som plejede at synge “The Flood”
(24), men her er det PD, som leverer en imponerende vokalindsats. Det er anført på en oversigt, at det er Roald Pay, der
fløjter på (25), men det lyder ikke sådan. Det er formentlig BH eller PD. (27) er der åbenbart ingen, der kender den
engelske titel på. (Sven Algren har siden fortalt, at det er Nelstone’s Hawaiians’ ”Fatal Flower Garden”.) Der blev
“kun” optaget tre bånd denne dag.
1963

1-11 - HOGAGER-TAPE “DG 1963/37”

1963

12-20 - HOGAGER-TAPE “DG 1963/38”

1963

21-27 - HOGAGER-TAPE “DG 1963/39”
*****
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1963.apr.15.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Der er denne dag registreret 6 bånd med PD og BH. Fra Hogager-tape “GD 1963/40” til “GD 1963/45”, men desværre
er ingen af dem fundet og de eksisterer næppe mere.
*****
1963.apr.18.
PURPLE DOOR
Åbningen af spillestedet Purple Door fik en del omtale i aviserne. Dagen før åbningen skrev Bro Brille om det på bagsiden af Ekstra Bladet under overskriften:
“Neger og fiskegrosserer vil bruge folkesangere og Bellman-sange til KAMP MOD POPPEN”.
“Negeren” var Jo Banks og “fiskegrossereren” var Willi Pedersen. Jo Banks var flyttet til Danmark fra Amerika og
havde etableret et fotoatelier i Holbergsgade. Her mødtes folkesangere og sang viser fra alle lande. Fiskegrossereren var
begejstret og syntes, at mange flere skulle have chancen for at dyrke folkesangen. “Dette Coffee House åbnes på Højbro
Plads 19, hvor der er kaffebar. Det skal der fortsat være om dagen, men fra kl. 18 rykker ungdommen ind og synger folkesange til guitar- og banjo-akkompagnement”
Purple Door afløste et søndags eftermiddag Coffee-house, som Jo Banks havde afholdt (fra tidligt i 1963) i sit private
hjem. Her spillede PD og BH for første gang sammen “offentligt”. Her mødte de også Anelise og Thorkild Knudsen,
som blev interesseret i de to, selvom de udelukkende sang amerikanske sange. Det kunne tænkes at optagelserne fra
marts, er en umiddelbar fortsættelse af søndagseftermiddagene hos Jo Banks, der var den første, som gav den “nye”
folkemusik en chance her i landet. Hans “bio” fremgår af den første plade, han indspillede i Danmark.
“Jo Banks var født i Philadelphia, men tilbragte sin barndom i Mississippi og Louisianna, og ungdomstiden på
Østkysten. Han levede af det arbejde, der bød sig til: I marker, på farme, som journalist og redaktør, kok, bums,
småsvindler, skribent, mellemvægtsbokser, professionel baseballspiller. Under 2. verdenskrig var han i handelsflåden,
hvor han fik interesse for at arbejde som fotograf. Efter krigen åbnede han en fotografskole. Senere flyttede han til
Chicago og åbnede et fotoatelier, som han havde gennem 10 år. Arbejdet som fotograf gjorde ham berømt. I denne
periode startede han et Coffee-house, og optrådte selv som sanger både i radio og TV. I 1961 kom han til Danmark og
åbnede et fotoatelier samtidig med, at han fortsatte med at spille og synge.”
*****
1963.apr.19.

Live Purple Door, Højbro Plads 19, København
Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing, sang og guitar 1-5 - Benny Holst, sang og guitar 1-4,6
1. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?” (2.34)
2. “Depression Blues” (2.40)
3. “Charles Guiteau” (2.43)
4. “Engine 143” (3.14)
5. “The Dream” (2.30)
6. “The Cabbage Head” (3.03)
Med Povl Dissing og Benny Holst
PD husker, at han og Benny Holst en søndag så i avisen, at der skulle åbne et coffee-house, og at der var et billede af
Frode Veddinge De to blev på stedet enige om, at der ville de også ned og spille. Det må have været en foromtale af
åbningen, for de optrådte faktisk på selve åbningsaftenen, i øvrigt sammen med Frode Veddinge.
Dette er en optagelse fra åbningsaftenen af kafferestauranten og klubben Purple Door, samtidig er det Povl Dissings og
Benny Holsts offentlige debut som folkesangere! Alle tidens unge musikere passerede gennem Jo Banks’ Purple Door,
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hvor man ikke fik honorar i kontanter, men i naturalier! Det var simpelthen kaffe og kager for musik! Senere i Folkeklubben i 1964, fik duoen penge for at optræde! Hele 35 kr. til deling!!
Ifølge registreringen er der også optaget syv sange med Jo Banks samme dag, men de er ikke på båndene.
Båndet indledes med Frode Veddinge, som synger “Noget Om Søde Og Sprøde” (2.17).
Efter (1), hvor BH synger førstestemmen, siger han: “Skal vi ikke vente lidt?” “Nix, kom nu!” bliver der svaret. PD
gennemgår lavmælt teksten for BH, og der har tilsyneladende været en temmelig lang pause, inden duoen kom i gang
igen, idet båndoptageren har været slukket! Igen efter (2) tales der om at vente, og igen har der været en længere pause.
Benny Holst er tilsyneladende meget nervøs, og både (3) og (4) bliver næsten PD solo. “The Dream” (5) er som sædvanlig PD solo, han er bestemt ikke nervøs, men afleverer en flot, kraftig vokal. Verset om Kunsthåndværkerskolen
vækker moro. (6) er BH solo, som efterhånden får spillet sig varm. Cæsar har siden indspillet den på dansk.
Der er en “Thorkild” som ind i mellem blander sig (ikke Th K), måske er det Thorkild Madsen, der tidligere spillede
banjo med duoen, som er til stede, men han spiller ikke med. Benny Holst fortæller, at Thorkild Madsen på et tidspunkt
ikke måtte komme ind i Purple Door, fordi han gik i cowboybukser. Det var med til at duoen stoppede i klubben.
1963

1-2 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/49”

1963

3-5 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/50”

1963

6 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/51”
*****

Povl Dissing ca. 1962/63.
Foto: Roald Pay
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1963.apr.20.

Live Purple Door, Højbro Plads, København
Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing, sang og guitar 1-10 - Benny Holst, sang og guitar 1-4,6-8,10
1. “There Will Be No Distinction” (2.29)
2. “Depression Blues” (2.40)
3. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?” (2.20) 1. version
4. “Engine 143” (3.10)
5. “The Dream” (2.29) 1. version
6. “John Hardy” (2.54)
7. “Titanic”
8. “That’s Allright Mamo”
9. “The Dream” (2.52) 2. version
10.”Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?” (2.51) 2. version
Med Povl Dissing og Benny Holst
Som det formentlig allerede er fremgået, havde Anelise og specielt Thorkild Knudsen altid deres båndoptager og mikrofon med, hvor de end gik. På Purple Door har de åbenbart fået lov til at optage de optrædende, inklusive Jo Banks
selv. Men måske var Jo Banks alligevel blevet lidt irriteret over, at Thorkild hele tiden stak mikrofonen i hovedet på
ham, selv om han så blot introducerede næste optrædende. Da det bliver Cæsars tur til at synge, siger Jo Banks til publikum: “A young man is going to come and sing, after which we’ll have, I think, a half hour pause.” Og med dæmpet
stemme til mikrofonholderen: “That’s not very exciting for the institute, is it? I mean a description of a pause coming, is
that very exciting for the institute?” Spredt latter ved bordet.
“The Dream” er PD solo igen (både 5 og 9) og verset om Kunsthåndværkerskolen vækker igen moro, selvom han ikke
nævner inspektøren ved navn.
(7,8) er ikke på båndet og (9,10) er optaget et andet sted uden publikum. Umiddelbart inden (9) tales der om (det lyder,
som om det er Cæsar?), at det er en “copyright optagelse”. Formentlig optaget hjemme hos Knudsens.
På bånd “1963/51” er 1 optagelse med Jo Banks. På bånd “1963/52” er 4 sange med Cæsar.
1963

1-4 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/51” fortsat fra 19/4.

1963

5-10 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/52”
*****

1963.apr.21.

Live Purple Door - Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing, sang og guitar 1-6 - Benny Holst, sang og guitar 1-4 - Jo Banks, sang 4
1. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (0.21) afbrydes
2. “Depression Blues” (2.32)
3. “Charles Guiteau” (2.53)
4. “Muleskinner Blues” (2.13)
5. “When I Was A Cowboy” (1.42)
6. “Come Along All Of You Cowboys” (2.34)
Med Povl Dissing og Benny Holst og Jo Banks
(1) fades ret hurtigt ud. PD annoncerer (2) som “No Depression”. Han spørger hviskende BH “Er der noget forspil til
den her?” Det er der ikke, i stedet begynder han at stemme guitaren, men inden han er færdig, siger BH: “Slut!” og så
går de i gang. “Charles Guiteau” (3) handler om hængningen (30. juni 1882) af Charles J. Guiteau for mordet på den
amerikanske præsident James A. Garfield, som blev skudt den 2. juni 1881 og døde den 19. september samme år af
sårene.
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“Muleskinner Blues” er en af de få optagelser, hvor Jo Banks synger med. Benny Holst fortæller om duoens “oversættelser” fra de amerikanske plader: “Den værste “oversættelse” var fra “Muleskinner Blues”, hvor teksten lyder “I can
carve my initials on any mule’s behind (med pisken)”, den fik Povl lavet om til “I can carve my genitials ...”.” Den
famøse “oversættelse”, undgås her, ved at Benny Holst netop på dette sted bryder ind, og med høj stemme synger den
rigtige tekst. (5,6) er PD solo.
På Hogager-tape “GD 1963/54” er der registreret 4 optagelser med Jo Banks. På Hogager-tape “GD 1963/55” 1 med Jo
Banks og 3 med Cæsar. Hogager-tape “GD 63/56” er optaget samme aften, men kunne ikke findes.
1963

1-3 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/54”

1963

4-6 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/55”
*****

1963.maj.15.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar 1-6,11-15 - Benny Holst, sang og guitar - Cæsar, sang og guitar 8-10, balalaika 7
1. “GO 4695”* (4.18)
2. “Neva, Have You Been In Mexico?” (1.34)
3. “Franklin D. Roosevelt” (2.56)
4. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (2.32)
5. “Sweet Thing” (1.58)
6. “Goodnight Irene” (3.21)
7. “Stenka Rasin”
8. “Aftenklokken” (samtale)
9. “De Spillebrødre Er På Vej” (1.23)
10.”Jeg En Gård Mig Bygge Vil” (1.12)
11.”Lille Kammerat” (3.01)
12.”The Dream” (3.44) 1. version
13.”Big Bill’s Going Away” (2.15)
14.”The Dream” (2.25) 2. version
15.”The Dream” (2.51) 3. version
Med Povl Dissing, Benny Holst og Cæsar
Båndet indledes af Benny Holst solo, med to udgaver af samme sang: Last night i had the strangest dream.
Titlen på den første sang er telefonnummeret til PD’s udkårne! Godthåb 46 95. Omkvædet er hendes navn, stavet
bogstav for bogstav J - E - T- T - E. Det er altså PD’ allerførste selvkomponerede sang!
“Neva, Have You Been To Mexico?” og “Goodnight Irene” er nogle af de få sange, hvor Benny Holst synger førstestemme og PD er i baggrunden. (2) er i Andrews Sisters stilen - (“Rhum And Coca-Cola”) og er komponeret af BH, inspireret af en smuk kvinde - Neva - fra British Guyana, som han mødte på Ibiza (hvor han boede i et halvt års tid i sidste
halvdel af 1962). Hun skrev også en sang til ham, med linierne: “When Benny “Goldtooth” sings the blues, he turns a
lot of women loose”! (4) spilles på opfordring af ThK og både PD og Benny Holst giver udtryk for, at de holder meget
af den. Ja, Benny Holst elsker den ligefrem.
Efter (6) spiller Cæsar og Benny Holst en række instrumentalstykker og Cæsar demonstrerer bl.a. hvordan man spiller
på en balalaika. Før (8) spørger PD: “Kender du den, der hedder “Petit Cloche” på fransk?”. Hvortil Cæsar svarer:
““Aftenklokken”, ja, den kender jeg godt!” Hele selskabet bryder sammen i latter. PD demonstrer hvilken melodi han
tænker på, og det er faktisk den om “Bjørnen Vågner” i sit hi! Gjort berømt med Benny Andersen i 1988 på “Over
Adskillige Grænser...”!
Cæsar råber: “Ja, det er akkurat det samme. Du synger den bare en kvart højere! Lad os bare spille den. Den er så sød,
den kan man godt vandalisere lidt.” Desværre spiller de den ikke. (9,10) er nogle af Cæsars uartige viser. Benny Holst
foreslår i spøg, at de kunne spiller den frække version af “Jeg En Gård Mig Bygge Vil” hos Jo Banks i Purple Door,
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men at Jo Banks nok ikke vil kunne forstå, hvor “missen” kommer ind i billedet! Det grines der en del af. (11-13) er PD
solo. “Lille Kammerat” høres i en hjertegribende version.
Da PD er ved at starte på, “The Dream”, siger Cæsar farvel. PD beder ham vente to numre, da de “skide gerne vil med”.
Men de bliver hængende og PD fortsætter med at spille solo. “Big Bill...” afbrydes, da PD ikke kan huske teksten:
“Satans”, hvorefter han straks begynder på en ny udgave af “The Dream”, som også afbrydes med en ed, hvorefter den
kommer for sidste gang.
Ifølge optegnelserne er der optaget 6 bånd denne dag. Hogager-tape “GD 63/71” og “GD 63/72” begge med PD, BH
(guitardrenge) og Cæsar kunne ikke findes. Muligvis er disse bånd blevet benyttet til de tre radioudsendelser, som
Thorkild Knudsen lavede i 1964, hvor han netop kaldte PD og BH “Guitardrenge”?
Hogager-tape “GD 1963/75b” er optaget samme dag, men er med henholdsvis Benny Holst og Solveig Thomsen, København.
1963

1-6 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/73”

1963

7-10 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/74”

1963

11-15 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/75a”

1963

1 - HOGAGER-TAPE “YE 67/1 EX”
*****

1963.maj.18.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar 1-12 - Benny Holst, sang og guitar 1-4,6,11,12
1. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (3.34) 1. version
2. “Franklin D. Roosevelt” (2.45)
3. “Sweet Thing” (1.53)
4. “Fatal Flower Garden” (3.15)
5. “The Dream” (3.50)
6. “Midnight Hour Blues” (3.36)
7. “Ain’t Gonna Scold You” (4.31)
8. “Manden På Risten” (3.40) 1. version
9. “Manden På Risten” (0.19) 2. version (afbrydes)
10.”Manden På Risten” (3.46) 3. version
11.”Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (2.33) 2. version
12.”Depression Blues” (2.55)
Med Povl Dissing og Benny Holst
(5,7-10) er PD solo. Det forekommer tydeligt, at PD er den mere erfarne (og ældre) af de to musikere. Benny Holst
synger kun andenstemme, men er tydeligt bedre til at spille guitar. På “GD 1963/77” er også 3 sange med Benny Holst
solo.
“Fatal Flower Garden” synges på engelsk og handler om en ældre kvinde, som lokker en dreng ind i sit hus for at stege
ham! da han skal hente sin bold i hendes have. Det kunne godt være en sang skrevet af de to troubadourer, men det er
det ikke, den er gendigtet efter en plade med Nelstone’s Hawaiians, hvilket er grunden til, at der forekommer linier som,
“She first showed him an appelsin” og noget med en “gen go ring”. Benny Holst fortæller: “Jeg lånte blues- og
folkesangerplader fra Folkways Records på den Amerikanske ambassade, og skrev teksten af, så godt jeg nu kunne,
med mine to års engelskundervisning. Ind i mellem var der nogle ord, som jeg ikke rigtigt kunne høre, hvad skulle
være, og så lavede Povl bare en tekst. Jeg sagde til ham, at appelsin da vist hed “orange” på engelsk, men han var lige
glad. Senere viste det sig, at teksten var “she first showed him an apple seed”, og det med ringen var “a thin gold ring”.
Efter (7) siger ThK: “Den er vanvittig rørende den tekst.” PD svarer: “Jeg ka’ skide godt li’ den.”
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1963

1-7 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/76”

1963

8-11 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/77”
*****

1963.jun.9.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Ifølge optegnelserne er der denne dag optaget et bånd med/hos Jo Banks. Det er ikke utænkeligt, at PD og BH er med
igen. Det kan dog også være Cæsar.
*****
1963.sep.11.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar og sang
1. “I Took A Trip To Crete”* (3.42) 1. version
2. “I Took A Trip To Crete”* (3.40) 2. version
3. “I Took A Trip To Crete”* (5.16) 3. version
4. “Titanic” (4.15) (“It Was Midnight On The Sea”)
Med Povl Dissing og Benny Holst
PD’s anden selvkomponerede sang. “I Took A Trip To Crete” kunne også hedde “Song To Niko”. Den handler om
overhovedet i den græske familie, som familien Dissing lærte at kende på deres ferier på Kreta (første gang i 1963 og
derefter hvert andet år i ca. 8 år), i en lille by Poroz i nærheden af Heraklion på nordøstkysten. (Se interview november
1968). Det er en let blues, som i tredje forsøg, bliver en slow blues. Sangen handler om PD’s oplevelser på øen, om
Niko og hans mad, naturmedicin og livet på stedet. Niko (Nikolaos) havde åbenbart et yndlingsudtryk “extra prima”,
som blev anvendt om alt, og som går igen og igen i sangen.
“Titanic” er også på engelsk og er forskellig fra de øvrige “Titanic”-sange PD har haft på repertoiret. Den har omkvædet “Fare Thee Titanic, Fare Thee Well”. PD erindrer, at han har den fra en Leadbelly plade. Sangen er i samme optagelse også med på et andet Hogager-tape “GD 1963/112”.
1963

1-4 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/108”

1963

4 - HOGAGER-TAPE “GD 1963/112”
*****

Benny Holst ca. 1963, med sin første guitar, som er fra 1942.
Det er en danskbygget Schlüns’en - no. 7, som han stadig bruger ind i mellem.
Pris i 1956: 300 kr.
Foto: Roald Pay
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Rejseruten i 1963 som startede med, at en bil fra Pitzner auto skulle afleveres i Genoa. Som det fremgår af PDs
kommentarer, er der stor forskel på folk, som tager blaffere op!
Fra Povl Dissings dagbøger

1963.sep.17.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar 1-5 - Benny Holst, sang og guitar 1-4
1. “Maxwell Street Market Blues” (4.45) 1. version
2. “Maxwell Street Market Blues” (5.44) 2. version
3. “There’ll Be No Destinction” (2.34) 1. version
4. “There’ll Be No Destinction” (2.40) 2. version
5. “I Took A Trip To Crete”* (4.10)
Med Povl Dissing og Benny Holst
Før (5) beder PD Benny Holst om at spille med, men BH mener, at det bliver bedre uden ham. PD siger så, at hvis der
er bånd nok, vil de spille én med ham alene og én med dem begge. Der var desværre ikke bånd nok, så vi får ikke hørt
den med duoen denne gang.
1963

1-5 - HOGAGER-TAPE “1963/112”
*****
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1963.sep.29.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen , Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar
1. “Ain’t Gonna Scold You” (1.43) uden begyndelsen
Med Povl Dissing
Begyndelsen mangler på (1). På båndet er desuden 3 optagelser med Benny Holst, som synger og spiller “I Got A Woman”. I følge optegnelserne skulle “1963/113” være et bånd med “Erna Andersen, Kastrup”. Samme optagelser er på
“1963/117b”.
1963

1 - HOGAGER-TAPE “1963/113”

1963

1 - HOGAGER-TAPE “1963/117b”
*****

1964.jan.25.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

I følge optegnelserne skulle der findes et Hogager-tape “1964/6” fra denne dato med “Guitardrenge - sav m.m.” Det
kunne ikke findes.
*****
1964.feb.29.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

I følge optegnelserne skulle der denne dato være optaget et bånd med “Evald og guitardrengene (herunder radio)”. Teksten er slettet og i stedet er anført en anden optagelse. Det er måske båndet, som siden blev den første radioudsendelse
med PD? Se 8. april 1964.
Båndene “1964/40” og “1964/41” er anført som “disponible numre til radioptagelser (2 stk.)” Siden er “disponible
numre” streget ud, formentlig da optagelserne var i hus. Desværre står der intet om indholdet og båndene kunne ikke
findes, men det må være optagelserne af de tre radioudsendelser.
*****

14. februar 1964.
Walther Klæbel åbner “Folk Club of Denmark” i Dahlerupsgade i København.
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1964.mar.14.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven

Denne dag er optaget to bånd “1964/50A” og “1964/50B” i Purple Door. Indholdet kendes ikke. De gamle håndskrevne
optegnelser slutter i 1964 med disse to bånd, men der er helt sikkert optaget mange flere resten af året. Men de kunne
ikke findes.
*****
1964.apr.8.

Danmarks Radio P 1 - Prod. Anelise og Thorkild Knudsen
Optagelser fra Hareskoven

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar - Evald Thomsen, violin - Ingeborg Munch, sang
1. “Guitardrenge og Spillemænd”
“Fra Gang Til Gang”
Med Povl Dissing og Benny Holst m.fl.
PD’s radiodebut! Optagelserne stammer fra 1963 og er fra Anelise og Thorkild Knudsens hjem. Indholdet kendes ikke.
De to unge folkesangere spiller ikke sammen med spillemanden Evald Thomsen eller Ingeborg Munch. De to blev siden
“ansat” med livsvarig kulturløn, som konsulenter i Dansk Folkemindesamlings afdeling i Hogager, og blev således
statsspillemand og -sanger! Der findes en meget lang række “Hogager-tapes” med de to. Der er ligeledes udgivet flere
plader med dem. For Ingeborg Munchs vedkommende nogle EP’er på RCA udgivet via Dansk Folkemindesamling og i
1996 udkom et enkelt nummer på en CD-2 fra DR/Hogager, med klip fra radioudsendelserne “Folk Synger”. I 1997
udsendte Hogager en CD udelukkende med Ingeborg Munch, hvor man virkelig får indtryk af hendes særlige talent.
CD’en kunne købes via Hogager, og er en naturlig og uundværlig ledsager til bogen om IM.
Hvis man vil høre, hvad det var, der inspirerede PD, kan man på EP’en “Ingeborg Munch Synger - Himmerland 1”
RCA DFS 453 optaget i 1962/63, høre “originalversionen” af “Stjernerne På Himlen Blå” (også på CD’en).
Når PD til indledning af sin version af “Stjernerne På Himlen Blå” på live-pladen “Køb Blomster” henviser til “Ingeborg fra Himmerland”, så er det naturligvis Ingeborg Munch han refererer til. Hun leverede flere sange til PD’s og
andre folkesangeres repertoire.
Hvor Evald Thomsen er en traditionel spillemand, omend i topklasse, så er Ingeborg Munch som sanger, mere i sin
egen klasse. Hun foredrager de gamle traditionelle sange, som hun nu har lært dem eller husker dem. Det foregår efter
devisen: “Enhver fugl synger med sit næb”. Men originalt det er det! I 1995 udsendte Hogager en bog om Ingeborg
Munchs liv og virke, med billeder af Roald Pay. Bogen anbefales varmt.
*****
1964.apr.15.

Danmarks Radio P 1 - Prod. Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing, guitar og sang - Benny Holst, guitar og sang - Evald Thomsen, violin - Ingeborg Munch, sang
1. “Guitardrenge og Spillemænd”
“Kærlighed”
Med Povl Dissing og Benny Holst m.fl.
Indholdet kendes ikke, men der er stadig tale om optagelser fra 1963.
1964.apr.30.

Danmarks Radio P 1 - Prod. Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing, guitar og sang - Benny Holst, guitar og sang - Evald Thomsen, violin - Ingeborg Munch, sang
1. “Guitardrenge og Spillemænd”
“Folkevise”
Med Povl Dissing og Benny Holst
Indholdet kendes ikke, med det er stadig optagelser fra 1963.
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*****
1965. forår?

Producer Gustav Winckler - Optaget i Vanløse Bio

Freddy Fræk og Hans Frækkerter: Freddy “Fræk” Povlsen, banjo - Povl Dissing, guitar, kazoo, sang - “Smukke René”
(Stig), vaskebræt - “Tykke-Ib” Jensen, bas
1. “(He’s In The) Jailhouse (Now)”
2. “Walk Right In”
3. “Dallas Rag” (instrumental)
4. “Sporting Life Blues”
5. “Jug Band Special” (instrumental)
Med Freddy Fræk og Hans Skiffletrio (Frækkerter)
Povl Dissings første optræden i et pladestudie! Hans gamle ven fra jazztiden, Freddy Fræk, er hovednavnet og selvom
indspilningerne aldrig udsendes, og selvom PD bliver fyret, så er det alligevel starten på hans pladekarriere! Freddy
Fræk overtager kazoo’en, som siden bliver hans varemærke. Han siger selv, at han tog kazoo’en op, efter at have hørt
amerikaneren Gus Cannon, som også spillede banjo og guitar. Freddy Fræks idol på banjo var Papa Charlie Jackson.
Titlerne er PD’s (1,2) og Freddy Fræks (3-5) gæt på, hvad der sandsynligvis blev spillet.
Om denne “historiske” dag fortæller PD: “Det var allerførste gang jeg var i et studie - og jeg var benovet, den røde lampe lyste, og vi spillede. Senere da vi kom ud, og skulle høre det, så var Karl Emil Knudsen, direktøren for Sonet, kommet, og sad derude, og hørte med. På et eller andet tidspunkt, hvor han troede, at jeg var gået - men jeg stod faktisk lige
bag ved ham - sagde han: “Ham der med guitaren, ham skal i sgu’ ikke have med, han kan hverken synge eller spille!”
Det ka’ jeg huske, at han sagde, det var jo nemlig hårdt, skide hårdt for mig at høre, for selvom jeg jo godt vidste, at jeg
ikke var nogen mester... men at jeg var så dårlig... så jeg blev fyret af ham der...”
Et smerteligt minde, som selv 30 år efter gør ondt.
Denne “fyring” fik dog snart et efterspil. (Se 1965.efterår?)
Tidspunktet for optagelserne er lidt usikkert, men bedømt efter nogle avisudklip (udateret desværre), må det være tidligt
i 1965. Det fremgår, af et af udklippene, at Freddy Fræk’s Skiffletrio spillede i Roskilde sammen med Cy og Maia. De
startede som duo i 1964 og blev en trio med Robert i sommeren 1965, i følge udklippet blev duoen “skærtorsdag assisteret af franskmanden Robert”. Det må altså formentlig have været skærtorsdag den 15. april 1965.
Freddy Fræks første pladeudgivelse blev alligevel to numre, som også blev spillet ved denne session, men tilsyneladende har Karl Emil Knudsen fået det som han ville, for der er ingen spor efter hverken PDs vokal, guitar eller kazoo.
Kun Freddy og hans Frækkerter. Filmselskabet ASA udsendte nogle få plader i midt-60'erne. Pladen er optaget den 5.
dec. 1965 sammen med ”Hokum Blues” og ”Come on boys”. Tilsyneladende i Europa Studierne i Stockholm!? Eller
også er båndet behandlet på den dato… det virker sært, hvis Freddy og hans Frækkerter er blevet sendt til Stockholm for
at indspille.

De to numre fra singlen er streget over, gad vide hvorfor?

68

1966

- 7” “JAILHOUSE/DALLAS RAG” ASA RECORDS ASA F 1002
Ikke optagelser fra ovennævnte session og begge sange er uden Povl Dissing.

Freddy Fræks pladedebut, desværre uden medvirken fra Povl Dissing
*****
1965.jan.24.

Live Folk Club of Denmark Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Anelise og Thorkild Knudsen har optaget to bånd “1965/4” og “1965/5” denne dag, men de kunne ikke findes.
*****
1965.mar.26.

Live i Folk Club of Denmark Optaget af Carsten Bregenhøj og Svend Nielsen

Carsten Bregenhøj og Svend Nielsen har for Folkeminde Samlingen optaget 4 bånd denne dag. Det drejer sig om
“1965/54-57”. Da de ikke kunne findes, kendes indholdet ikke.
De håndskrevne optegnelser slutter den 12. april 1965 og starter først igen 28. juli 1966. Der findes givet mange
optagelse i det mellemliggende tidsrum.
*****
1965.apr.15.
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Denne dag spillede PD med Freddy Fræks Skiffletrio (Freddy Fræk, PD og Smukke René (Stig)) i Paramount Folk
Music Club i Roskilde. Arrangementet fandt sted på Fjordvilla i kælderen. I en pause (en sanger var ikke mødt) spillede
PD fire numre alene. I anmeldelsen dagen efter kunne læses: “Det er første gang han har gjort det offentligt.”!! Det vil
sige, dette var PD’s debut som solist med danske sange.

Roskilde Tidende noterede sig begivenheden.
*****

Fra demonstrationen på Strøget 13. august 1965.
PD - Jette Thing (senere Dissing) - Thorkild Madsen, hca - Benny Holst - Leif Bjerggaard, 12-strenget guitar.
(Det var den guitar PD siden lånte til sin første pladeindspilning.
Desuden ses Jørgen Såbye og Erik Clausen).
Foto: Roald Pay.
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1965.aug.13.

Live fra Strøget foran Helligåndskirken, København Optaget af Carsten Bregenhøj for Dansk Folkeminde Samling

Povl Dissing, sang, guitar 9,10,12,13,17-20 og guitar 3 - Benny Holst, sang, guitar 9,10,12, 13,17-20 - Egon Aagaard,
harmonika 1-8,12,13 - Maia Årskov, sang 1,4 og blokfløjte 8 - Cæsar, sang 1,4 og tale - Leif Bjerggaard, 12-strenget
guitar - Jonof Smyslov, hca - Thorkild Madsen, hca - “Smukke René” (René Stig), vaskebræt 10,12,13,17-20 - Jeff ?,
sang og guitar 11 - William Skotte Olsen, violin 14-16 - Troels Lund, banjo 15,16 - Jens Buch, guitar 21
Bjerggaard, Smyslov og Madsen medvirker formentlig på samme numre som PD og BH.
Optagelse i anledning af “Demonstrationen for folkemusik på Strøget”.
1. “Kalinka” (0.57)
2. “Kapitalismen” (1.05) (instrumental)
3. “Hava Nagila” (1.38) (instrumental)
4. “I Holmensgade I Røvens Kælder” (0.58)
5. “Frelser-sange” (1.33)
6. “Harmonika” (0.54)
7. “Harmonika” (0.30)
8. “Harmonika og Fløjte” (1.28)
9. “Stealin’, Stealin’” (1.53)
10.”Wabash Canonball” (2.17)
11.”Rain” (2.08)
12.”Franklin D. Roosevelt” (1.29)
13.”Charles Guiteau” (2.00)
14.”Violin” (0.15)
15.”Ukendt” (1.15)
16.”Hornfiffen” (1.30)
17.”Ukendt” (1.05)
18.”He’s In The Jailhouse Now” (3.45)
19.”Tell Me What Were Their Names” (3.35) (“Reuben James”)
20.”Goodnight Irene” (4.20)
21.”Da Det Blev Mørkt I Hver En Vrå” (1.20)
Med Povl Dissing, Benny Holst, Cæsar og m.fl.
I begyndelsen og i midten af ‘60erne, begyndte danske, såvel som udenlandske unge kunstnere at bruge Strøget i København, som basis for deres gademalerier, smykkesalg og ikke mindst musiceren. Denne udfoldelse af livsglæde var
selvfølgelig forbudt, hvis man ikke havde fået Magistratens tilladelse. Politiet havde derfor i en periode travlt med at
jage disse mennesker væk fra Strøget, som var det foretrukne sted at optræde. Men ligeså snart politiet vendte ryggen
til, så var musikerne og de andre tilbage. Politiet var der så igen efter 5 minutter o.s.v. Denne dag, havde de førende
kræfter i folkemusikbevægelsen besluttet, at nu skulle der protesteres. Det foregik dengang væsentligt blidere end i dag,
når ungdommen og politiet konfronteres.
De aktionerende er ret mediebevidste. Bregenhøj, som står med en mikrofon, bliver spurgt: “Hvornår sender du?”, og
svarer: “Det er ikke mig, der er fra radioen” og straks mister man interessen for ham. Cæsar foreslår på et tidspunkt: “Vi
skal ha’ en slagsang!”
Maia siger: “Hvad fanden kommer de ikke for? Deres 5 minutter! Er du sindssyg, der er snart gået et kvarter!” Cæsar
svarer”: “Bare lad lortet stå, så går vi igen, så har vi opnået det, vi skulle.” Da Cæsar foreslår (4) som slagsang, er alle
straks med. Efter slagsangen siger Cæsar “Og så den store frihedssang “We Shall Overcome”“, men der råbes: “Nej, lad
os få en frelsersang!” og Maia siger “Kender vi sådan en?”. Det gør i hvert fald Cæsar. Der kommer et helt potpourri.
Herefter “kræver folket øl”! Samtidig spørger en venlig stemme efter “Bjarne Rasmussen også kaldet Cæsar” og den
pågældende får hurtigt mikrofonen stukket i næsen, da han præsenterer sig som “... Christensen fra politistationen ...
den kan vi godt tage væk... Jeg vil bare gerne spørge, er det Dem, der er leder af demonstrationen her?” “Ja, sammen
med et par stykker andre”, siger en lidt beklemt Cæsar.
“Jamen, så spil I bare, I skal få lov til at demonstrere, men I har jo glemt at anmelde det. Hvorfor har I ikke kommet og
anmeldt den demonstration på forhånd?” Til det siger Cæsar: “Den sku’ ha’ været anmeldt, det er muligt, den ikke er...”
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Her bryder en anden ind og siger: “Nej, men vi har faktisk fået.., altså lige meget hvad Søren vi har gjort, har vi fået
forbud imod det, ikke”.
Hertil siger den venlige, overbærende og forstående politimand med smør i stemmen og formentlig med et øje på mikrofonen: “Vi kan tale sammen siden”, og Cæsar gentager: “Vi taler sammen siden!” og får lige råbt et “Tak, for det!”
inden de tilstedeværende bryder ud i hyl og skrig. Egon Aagaard spiller en harmonikasolo, og da den er færdig siger
han: “Vær’s go’ og skyl, de Herrer. Så har det været spildt alt sammen!” Andre siger “Har hatten været rundt? Vi har
fået lov til at demonstrere!”. Det var helt åbenlyst en streg i regningen, at der ikke kom bare lidt provokation ud af det,
men samtidig åbenbart en lettelse.
Historien om at Cæsar blev anholdt for at spille på Strøget, er der altså ikke belæg for ved denne demonstration.

Benny Holst og PD under demonstrationen på Strøget.
Foto: Roald Pay.
Efter (7) får Bregenhøj at vide, at seancen forlægges til “Saharagade 5 nede i kælderen”, men festen fortsætter med
optagelser fra Strøget.
“Wabash Cannonball” spilles, selv om PD synes den er svær. (11) er Jeff (en dansktalende amerikaner) solo. Han er
svær at overbevise om, at han skal spille, men kommer da i gang. (12) mangler starten og slutter lidt uorganiseret. (13)
er delt på de to bånd. Før (14) opfordres William Skotte Olsen til at spille, men han afbryder, da Troels Lund - åbenbart
temmelig forsinket - dukker op.
Hvem, der medvirker på hvad, er ikke helt sikkert. Det anførte er ud fra en gennemlytning af båndet. (15-21) er taget fra
registeret, men er ikke aflyttet.
1965

1-13 - HOGAGER-TAPE “65/90”

1965

13-21 - HOGAGER-TAPE “65/91”
*****

1965

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Der findes et Hogager-tape “1965/112” med PD, som ikke er aflyttet.
*****
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Thorkild Madsen, som spillede banjo med PD og BH i de tidligste år.
Foto: Roald Pay

Kontrakter fra Byfesten 1965. De to kontrakter dækker tidsrummet 18.00 – 23.00 uden pauser.
Man må undres over, hvordan de er nået fra den ene scene til anden.
Udlånt af: Thorkild Broager Møller
*****

73

1965.efterår?

Live i Folkets Hus i Rosenborggade

Walther Klæbel arrangerer en præsentationskoncert for alle sine kunstnere. Blandt dem Ian Campbell Folk Group, Cy
Maia & Robert og ikke mindst Povl Dissing. WK siger uden tøven, at det var den 8. feb. 1965, men den dato passer
ikke rigtigt ind i alle øvrige kendsgerninger! Derfor er denne koncert flyttet til efteråret, umiddelbart inden indspilningen af “En Aften I Folkeklubben”.
PD: “Til denne koncert, hvor jeg skulle være opvarmning, eller hvad det nu hedder, for Ian Campbell, da møder jeg
Karl Emil Knudsen bag scenen, lige før jeg skal ind. Jeg har lige stemt guitaren og står ude i kulissen, da han kommer.
“Nå, skal du spille?” siger han, “Hvor længe skal du spille?” jeg siger “ Jaeh, en 20 minutter til en halv time ligesom de
andre.” “Skal vi ikke sige 10 minutter”, siger han så, og så gik han.”
PD fortsætter: “Så endte det med, at det faktisk blev lidt af et scoop for mig, for jeg fik en fin omtale, og jeg spillede
meget længere end planlagt. Der gik så et par dage, så ringede Karl Emil, og spurgte, når de nu skulle optage den der
plade “I Folkeklubben” med Per Dich og Cæsar, om ikke jeg så også ville komme og synge et par af mine sange. Men
jeg sagde: “NEJ!”, for jeg var så skide fornærmet på ham. Men så siger han: “Ved du hvad, nu lægger vi telefonen, prøv
så at tænke lidt over det, så ringer jeg til dig lidt senere.” Og det gjorde han, og så sagde jeg: “Ja”, og så lavede vi
pladen.
Men jeg har aldrig glemt eller tilgivet Karl Emil for denne episode, hvor jeg stod dér og var nervøs lige inden jeg skulle
ind. Begivenheden har virkelig brændt sig ind i min erindring, selvom Karl Emil ved vort senere samarbejde gik og
holdt mig om skulderen og kaldte mig sin “Gulddreng”!”
*****
1965.sep.

Live i Folkeklubben (Montmartre), Dahlerupsgade
Prod. Karl Emil Knudsen/Gustav Winckler - Teknik Birger Swan

Povl Dissing, sang og 12-strenget guitar 1-5 - Per Dich, sang og guitar 6-8,13,14 - Cæsar (Bjarne Bøgesø Rasmussen),
sang og guitar 9-12
1. “Fingal-Visen” (4.50)
2. “Lille Kammerat (2.20)
3. “Manden På Risten” (3.32)
4. “Gi’ Mig En Hest, Mor!” (2.42) (“Drengen og Hesten”)
5. “Alperosen”* (4.34)
Med Povl Dissing
Øvrige sange på pladen:
6. “Jeg En And”
7. “Desertøren”
8. “Jeg Kan Se En Ny Dag”
9. “Filigutten”
10.”Christian Nielsen”
11.”Jeg Drømte Mig En Drøm I Nat”
12.”Barken Oceania”
13.”Kapitalismen”
14.”Neuroser”
Sangene er i følge PD alle nogle, som han har lært hjemme af sin mor (han nævner selv “Gi’ Mig En Hest, Mor!”, “Lille Kammerat”, “Den Sorte Sejler”, “Alperosen”, “Frøken Giv Mig Himlens Nummer”), eller af den legendariske
Ingeborg Munch. Gamle folkeviser og nyere rørstrømske sange, som han giver sin helt egen fortolkning. Hans stemme
er lettere skærende, og da det kan opfattes som om han gør grin med de kære gamle sange, stødte han mange, specielt
fra den ældre generation, for hvem sangene var knyttet til minder fra barndommen. Mange opfattede nærmest, at det var
en joke (sammenlign med punk’en 10 år senere! Eller rock’n’roll 10 år før!! Historien har det med at gentage sig). Men
det væsentlige var, at her var én, som turde give udtryk for sine følelser på sin egen personlige måde uanset modtagelsen.
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PD ca. 1965
Foto tv: Roald Pay – th: Thorkild Broager
Man bør erindre, at de ledende indenfor den danske folkesangerbevægelse, var modne unge mennesker og ikke teenagere. Povl Dissing var 27 år gammel da han blev optaget og opdaget i det folkemusikinteresserede folks Mekka, Las
Vegas/Montmartre som, når folkesangerne optrådte der, hed Folk Club Of Denmark, eller i Folkeklubben beliggende i
Store Regnegade også i København, i 1964 flyttede klubben til Dahlerupsgade som Folkeklubben.
Sangen om “Drengen Og Hesten” gjorde omgående PD berømt/berygtet, og samtidig udødelig i musikalsk sammenhæng! Det var denne indspilning Gustav Winckler, datidens store crooner og ikke mindst producer, totalt nedgjorde i
radioens populære program “Pladeretten er sat”, sammen med bl.a. Bent Fabricius-Bjerre og Ib Glindemann (som af
princip nedgjorde alt, som ikke var jazz- eller big band-indspilninger). Senere fik piben - i hvert fald i Gustav Wincklers
tilfælde - en ganske anden lyd. Han overtog arbejdet som PD’s producer. I et senere interview (apr. 1977) fortæller han,
at han helt havde taget fejl af Povl Dissings intentioner, og at han i et senere program undskyldte sine første udsagn!
Denne indspilning er vel nok en af de mest omtalte i landets musikhistorie!! Endnu næsten 50 år efter er det den, der
giver anledning til spørgsmål. I et interview med Fl. LaCour i DR TV i april 1977 siger PD selv: “Det var meget fantastisk at ture provinsen rundt. Samtidig med at det var uoverskueligt. Jeg vidste, at jeg kunne li’ at synge. Jeg vidste, at
jeg kunne synge de sange, som jeg gav mig ud for at kunne synge. Og jeg havde det godt med det. Men så pludselig
blev der problemer ud af det. Ved at “du kan ikke tillade dig at synge “Gi’ Mig En Hest, Mor!”, fordi den har min mor
sunget for mig, og hun sang den ikke, som du synger den. Og hvis du synger den sådan, så får du en røvfuld!” Det var
jo rystende for mig.”
Måden PD sang på og hans stemme på de første tre live LP’er, adskiller sig fra den måde og den stemme han benyttede
på alle de mange Hogager-tapes. En mulig forklaring på denne stemme og måde at synge på, kunne være påvirkning fra
Ingeborg Munch og “De Rejsende”. For disse folkelige sangere gjaldt det, at man sang, som man kunne. Det vil sige
eget tempo, egen toneart og ofte egen melodi. Af gennemsnitsdanskeren, vil det sikkert blive opfattet som “piv falsk”,
men det er ægte og ofte gribende, fordi man får et klart indtryk af, at disse mennesker synger med sjælen og viser og
blotter deres følelser fuldstændigt. Nøgent og ærligt. På stedet, d.v.s. live, kan det være en stor oplevelse, men på plade,
gentaget igen og igen, kan det være en alt for speciel oplevelse. En anden og måske mere nærliggende forklaring, kunne
være, at med en dansk tekst, kunne PD bedre indleve sig i ordene.
PD til spørgsmålet om de forskellige måder han synger på: “Jeg var sangmæssigt påvirket af De Rejsende og af de
blueskunstnere, som jeg interesserede mig for, det var: Snooks Eaglin, som blev mit store nummer, Ray Charles og de
folk, der sang på dén måde, storbybluessangere, som f.eks. Big Joe Williams og hvad de ellers hed. Der har jeg ladet
mig påvirke, men ellers har jeg aldrig tænkt over det.”
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PD på besøg hos “De Rejsende”. Fra v: Far Levino, Levino, Thyra (Pay), PD og en nabo.
Udlånt af Thyra Pay.
Det var netop på denne tid, at PD lærte “De Rejsende” at kende, det skete gennem Benny Holst, Roald Pay og hans
kone Thyra, som var datter af “Die Alte”, som også hed (Gamle) Thyra.
Når PD optræder solo nu, og ikke som duo sammen med Benny Holst, skyldes det, at BH valgte at passe sit arbejde som
dybtryksretouchør. Først i 1968 lykkedes det PD at overtale BH til at blive professionel.
Efter hidtil at have spillet udelukkende almindelig 6-strenget guitar, skifter PD nu til 12-strenget. Om grunden til dette
skifte, fortæller han: “Netop til den her indspilning en eftermiddag i Store Regnegade, havde jeg ikke en guitar, som
sagde rigtigt godt, og så syntes jeg, at den dér sagde så flot, så derfor lånte jeg den”. Det var af Leif Bjerggård, som PD
mødte under aktionen på Strøget, som lånte sin guitar ud. Det var først i 1968, at fik PD sin egen 12-strengede, den
samme som han stadig benytter.
I 1965 udgav Sonet en LP med Benny Andersen, SLP 1217 “Benny Andersen Læser Benny Andersen” med digte fra
digtsamlingerne: “Den Musikalske Ål” - “Kamera Med Køkkenadgang” - “Den Indre Bowlerhat” - og novellesamlingen: “Puderne”. Digtene fra “Den Indre Bowlerhat” er også medtaget på LP’en “Nogen Store Nogen”, hvor PD står for
halvdelen af indslagene (alle sangene).
De første udgaver af de tre live LP’er var i Sonets 1200 serie, som var en fuldprisserie (ca. 40 kr.). Senere blev to af
pladerne genudgivet i billigserien (til 29.50 kr.) med et 1900 katalognummer. Produktions-koordinator hos Sonet var
dengang Paul Bach, som forklarer, at det var “normalt”, at der blev trykt f.eks. 2.000 covers (for at få dem billigst
muligt), men måske kun 500 LP’er, da der ikke var mængderabat på dem. Kun hvis pladen solgte, fik man presset nogle
flere. De overskydende covers med 1200 katalognumre, blev nogle gange brugt til 1900 serien, med et klæbemærke
med det nye nummer på. Det var selvfølgelig billigere end at få trykt nye covers.
Den oprindelige 1200 serie har helt rød etiket, mens de tidligste genudgivelser i 1900 serien har en tofarvet etiket med
et instrument, en “kornet”, omkring hullet. De senere genudgivelser mangler kornetten. (Se pladeoversigten).
På SLP 1214 hedder Povl endnu Poul. På coveret ser man Per Dich og Cæsar på vej ind i klubben sammen med en
tredje person, som er delvis skjult bag en guitarkasse. Det er ikke PD, men en anden musiker fra folkeklubben, som er
stand-in, idet PD ikke var i landet, da billedet til pladecoveret blev taget. Han og Jette (Thing) var blevet gift den 4.
september 1965. Nogle få dage efter indspilningen tog de nygifte på bryllupsrejse, som bl.a. gik til en kibbutz i Israel, til
Tyrkiet og Grækenland (med en fire timers anholdelse i Athen for betleri) specielt Kreta, og turen varede i 10 måneder
fra oktober 1965 til 28. juli 1966.
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Tv: Motiv fra kibbutzen i Yakum – og th. Voutas, Kreta
Venner i Danmark sendte både pladen og avisudklip til Israel, så PD var rimelig velunderrettet, om det indtryk han
havde gjort. Noget af det første, som skete efter hjemkomsten, var at PD skrev en kontrakt med Sonet og med Walther
Klæbel.
På bagsiden på denne første udgave skriver Carsten Grolin bl.a. følgende om PD: ““Polle? - han er noget af det mest
usmarte, der findes”. Sådan karakteriserer en af Poul Dissings venner ham - og det er ment som en kompliment. Poul
Dissings måde at synge på er - for at sige det mildt - usædvanlig. Nogen siger, at han synger som et bøjet søm - andre,
at det er vidunderligt, nogen påstår, at han skulle bruge bedre akkorder, når han spiller guitar, andre, at han bevidst laver
“skæve”. Han kan selv finde på at annoncere et nummer sådan: “Nu vil jeg meget gerne spille og synge en sang, som
jeg holder meget af - der er et sted, hvor jeg ikke rigtigt kan finde ud af akkorderne - men så synger jeg bare lidt
højere”. Det er godt nok skrap kost, at få revet i næsen på sin første pladeindspilning!
I juli 1967 udsendte gruppen The Clidows en single - Sonet T 8276 - med “Hæng Mig” (Dang Me) og “60 31 17”
(Memphis Tennessee). På “60 31 17” medvirker Gustav Winckler, Per Dich, Cæsar og Povl Dissing! Der er dog kun
tale om, at der er lagt nogle få sekunder ind fra deres respektive hits. Det vil sige “Jeg Vil Vente Ved Telefonen”,
“Kapitalismen”, “Verdens Uheldigste Mand” og to linjer fra “Giv Mig En Hest, Mor!” (For flere detaljer om singlen, se
1967).
Pladerne fra Sonet har generelt betegnelsen SLP for mono- og SLPS for stereoudgaver. Der er ofte små forskelle på
etiketterne og ofte kun en SLPS-udgave. Ved juletid 1966 var der solgt 5.000 eks. af singlen. Et kæmpehit!
1965.nov.

1-14 - LP “EN AFTEN I FOLKEKLUBBEN” SONET SLP 1214

131

1966.sep.?

4,5 - 7” “DRENGEN OG HESTEN” SONET T 8248

187

1967.jul.

4 (brudstykke) - 7” “60 31 17” SONET T 8276 (The Clidows)

325

1968?

1-14 - LP “EN AFTEN I FOLKEKLUBBEN” SONET SLPS 1948
På trods det tilføjede S i SLPS er det stadig mono

014

1977.sep.

2,4,5 - LP “NOGEN STORE NOGEN” SONET SLP 1968

175

1997.mar.

4,5 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER CD81580

183
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1. udgave - for- og bagcover – samme cover for alle varianter

Sidetallene står pænt under NCB

Sidetallene er ”hoppet” ind mod midten
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Sidetallene er nu i parentes

2. udgave

SLPS 1948
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Der findes en lang række etiketvarianter på denne single, sikkert også flere end anført,
men coveret er ens på alle varianter og ens på begge sider og navnet er ”Poul”

Håndskrevet sidenummer 8248 A på alle varianter

Håndskrevet sidenummer 8248 B findes på enkelt udgivelse

Stemplet sidenummer T – 8248 – B findes på alle andre varianter

80

Solidt center med tre ben og kornet og med ”P 1966”. Eneste udgave, hvor ”P” står i en cirkel.

Solidt center med tre ben og ”P 1966”

Trebenet center og med ”P 1966”
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Trebenet center og med ”First published 1966”

(Formentlig) Trebenet center. Begge pladenumre håndskrevet i udløbsområdet,
hvor B-siden er et stempel på alle andre udgaver.

Solidt center med ”First published 1966”
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1977.sep.2.
Denne dag udkom opsamlingspladen “Nogen Store Nogen” Sonet SLP 1968 (selvom der står P 1975 på etiketterne).
Hvilket PD og BA brød sig så lidt om, at de henvendte sig til en advokat for at få pladen stoppet. På denne måde lærte
de to kunstnere, hvem der faktisk besidder ejendomsretten til det indspillede materiale! De kunne ikke gøre noget som
helst, men måtte finde sig i pladeselskabets forgodtbefindende. Pladen indeholder oplæsning af Benny Andersen fra
hans første LP: ”Benny Andersen læser Benny Andersen” og fra de tre første Live-LP’er, som Dissing medvirkede på,
plus hans første solo LP.

For- og bagcover

Begge sider P 1975
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Der er kommet en ny etiket på side 2 – som nu er P 1976!

Nu er begge sider den nye type og P 1976!

Cover Made in England by Press & Post Ltd
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*****
1965.sep.
Prod. Gustav Winckler - Optaget i Vanløse Bio
(1967.sommer)
Claus Petersen, guitar, sang - Torben Larsen, guitar - Tom Poulsen, bas - Sander Nielsen, trommer - Jørgen Thomsen,
sang
1. “60 31 17” (2.00)
Med The Clidows
A-siden:
2. “Hæng Mig” (1.49)
The Clidows blev Københavnsmestre i Popmusik i 1965, hvilket gav en pladekontrakt med Sonet. Den anførte single
var gruppens sidste af en række dansksprogede plader. Gruppen opløstes i efteråret 1967. Her er det Roger Millers
“Dang Me” og Chuck Berrys “Memphis Tennessee”, der er blevet fordansket. Pladens titel er den elskede Maries
telefonnummer, men hver gang det drejes, så får man enten: Gustav Winckler (“Jeg Vil Vente Ved Telefonen”), Cæsar
(“Verdens Uheldigste Mand”), Per Dich (“Kapitalismen”) eller til sidst PD med to linjer, som er taget fra “Giv Mig En
Hest, Mor!”. Det var den tids sampling!
1967

1,2 - 7” (“HÆNG MIG”)/”60 31 17” SONET T 8276
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Trebenet center

Solidt center med fire ben
*****
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1965

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen

Povl Dissing - ?
Båndet er ikke aflyttet, så indholdet kendes ikke.
1965

HOGAGER-TAPE “1965/112”
*****

1965.sep.29.

Danmarks Radio, program 1 Prod. Jørn Hjorting og Jørgen Ifversen

Jurymedlemmer: Ib Glindemann - Bent Fabricius-Bjerre - Preben Kaas - Gustav Winckler
1. “Pladeretten er sat”
‘En debat om ugens høst fra grammofonmarkedet’. Dette var første gang Pladeretten var sat. Det blev den hver onsdag i
flere år og med skiftende medlemmer. En af de plader, som - på et senere tidspunkt i 1966 - blev forelagt juryen, var
med PD (Det var “Gi’ Mig En Hest, Mor!”). Det var ved den lejlighed, at Gustav Winckler sablede PD ned.
*****
1965.sep.30.
PD har bl.a. fortalt, at han i sin karriere på et reklamebureau “gjorde meget for hundemad på dåse”, hvilket bl.a. bestod
i, at lave salgsmateriale, breve og små plakater for Pet-Foods produkter. Han vendte aldrig tilbage til tegneriet. Som det
efterfølgende ses, fik han rigeligt at lave som sanger. Den 30. september indbød PD sammen med sin ven og kollega Per
Kobblegaard til afskedsreception på tegnestuen. Den annoncerede afskedskoncert foregik på den afbildede citar, som
PD spillede på “efter noder”. Det var et papark, som blev skubbet ind under strengene, og hvorpå der med prikker var
vist, hvilke strenge der skulle slås an! Indbydelsen er tegnet af Kobblegaard.

Indbydelsen til PDs afsked med reklameverdenen
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1965. Hjemme hos Benny Holst i Skt. Peder Stræde, afprøves Benny Holsts guitar.
Foto: Thorkild Broager Møller

1965. PD lytter til resultatet. Hans egen båndoptager, var en B&O,
og på den optog han alle båndene fra Wiedeweltsgade. (se senere)
Foto: Thorkild Broager Møller
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Såbyes Trio på tourné i Malmø 1965 – Jørgen Såbye, "Bas Mogens" Pedersen og PD
Foto: Thorkild Broager Møller (trommer)
*****
Hjemme i Danmark igen opdager PD, at vennerne - Per Dich og Cæsar - er blevet berømte, og kan rejse land og rige
rundt og optræde. Da hans indsats på “En Aften I Folkeklubben” også har gjort ham berømt, selvom han ikke var i
landet, så kaster han sig ud i ræset, og skal naturligvis snarest indspille en ny plade.
*****
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