
1973.feb.16./18. Prod. Burnin Red Ivanhoe - Rosenberg Lydstudie, København 
 
Povl Dissing, sang - Claus Böhling, guitar - Kenneth Knudsen, keyboards - Kim Menzer, div. instrumenter - Jess Stæhr, 
bas - Bo Thrige Andersen, trommer - Karsten Vogel, saxofon 
 
  1. “August Gyldenstjerne” (3.58) 
  2. “Hvem Tør?” (3.40) 
  Med Povl Dissing og Burnin Red Ivanhoe 
 
Karsten Vogel fortæller om det sidste samarbejde mellem BRI og PD på plade: “Faktisk er det Secret Oyster der spiller! 
Men denne gruppe var endnu så ny, kun et halvt år gammel, så vi mente, at navnet BRI var mere kendt, så derfor valgte 
vi at bruge det her i overgangsfasen.” Secret Oyster debuterede på plade i efteråret 1973 under eget navn. Claus Böhling 
erstattede Ole Fick og spiller en hidsig guitar, som løfter pladen op over det normale instrumentalniveau. En lille perle i 
både BRI og Dissings karriere. Samtidig med udgivelsen af singlen fik Karsten Vogel for anden gang 5.000 kr. af 
Kunstfonden. 
 
Senere blev instrumentalsiden til både (1 og 2) genbrugt af BRI, nu med Ole Fick på vokal og med engelsk tekst. (1) 
blev til “August Suicidal”, men blev aldrig udgivet i denne optagelse, men genindspillet til LP’en “Right On” i 1974. 
(2) blev til “Why Don’ You Trust” og udkom i remixet udgave som bonus-track på CD udgaven af “M144+” i 1997 
(Polygram/Sonet/BRI CD-2 5378472). PD medvirker ikke på nogen af disse udgaver. 
 
I øvrigt var det omkring denne tid, at det store amerikanske pladeselskab Elektra var blevet interesseret i BRI og tilbød 
en millionkontrakt, noget helt uhørt på vore kanter. Desværre blev det ikke til noget, angiveligt fordi Sonet blev ved 
med at hæve kravet om forskudsbetaling. Fra et tilbud på 400.000 kr. hævede man kravet 3-4 gange, hvorefter Jac 
Holzman fra Elektra mistede tålmodigheden og sagde: ”Glem det.” En sørgelig historie om grådighed. 
 
Selvom singlen nåede at komme på hitlisten en enkelt uge, ses den meget sjældent. Ikke genudgivet på Sonet etiketten. 
 
Hørekiks HKS 1 var med Bakkens Trille, Ingelise Gårde og Swing Jørgens Rytmecirkus. HKS 3 er også med Swing 
Jørgen og det var vist de eneste tre singler der blev udsendt på Walter Klæbels plademærke. 
 
1973.mar. 1,2 - 7” “AUGUST GYLDENSTJERNE” HØREKIKS HKS 2    024 
 
1975 1,2 - LP “DANSK BEAT” SONET SLPS 2412    046 
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1973.mar.1.  Prod. Peter Abrahamsen - Teknik Freddy Hansson -  
  Rosenberg Lydteknik, København 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Kim Menzer, hca 1, basun 2 - Troels Jensen, piano - Ole Fick, guitar, sang 1 - Søren 
Engel, bas - Carsten Smedegaard, trommer - Stefan Grossman, slide-guitar 2 
 
  1. “Cryin’ Time” (4.52) 
  2. “I’m Singing” (4.45) 
  3. “I'm Singing” Demobånd, sendt i DR P-3 
  Med Povl Dissing og Stefan Grossman (2,3) 
 
Peter Abrahamsen lavede en stor skandinavisk turné med Stefan Grossman, og syntes, at det kunne være sjovt, at lave 
noget med denne fornemme amerikanske guitarist og nogle danske musikere. Derfor samlede han et band af venner. 
Peter Abrahamsen erindrer, at Stefan Grossman, var meget struktureret, mens resten af deltagerne var i meget godt hu-
mør og meget ustrukturerede, hvilket også fremgår af optagelsen og ikke mindst sessionbåndet. 
 
Buck Owens’ tåreperser “Cryin’ Time” (gjort berømt af PD’s idol Ray Charles) er et af Povl Dissings faste valg, når 
han skal synge på engelsk. Tempoet, ordene, musikken ligger godt til hans fraseringer. Desværre er det ikke på dette 
nummer, at PD hjælpes af den fremragende blues- (og alt muligt andet) guitarist. Grossman boede i Europa på dette 
tidspunkt. PD og Grossman forenes i en - ville de sikkert påstå - improviseret jam-session, hvor PD synger “La la la la, 
it’s easy. I’m singing. Without a word”. I øvrigt en stærk besætning på denne single, som er overordentlig sjælden.  
 
Hvad Willie Dixon, skaberen af bluesklassikeren “Spoonful” vil kræve af royalties, hvis han havde hørt denne indspil-
ning, er en anden sag!  
 
Hans Otto Bisgaard fra Danmarks Radio havde aflagt besøg i studiet og interviewede Stefan Grossman, I radioudsend-
elsen hører man “I'm Singing” i en demo udgave. 
 
“Folkemusik & Viser 2” er en opsamlings-LP med flere hidtil uudgivne sange, med en række danske kunstnere. Se bl.a. 
denne diskografi under juni 1973. 
 
Når Peter Abrahamsen og PD har spillet ved samme arrangement, er det ikke ualmindeligt, at de går på scenen sammen, 
for at spille “Cryin’ Time”. Bl.a. på Tarm visefestival i 1997, fik PA hentet PD op til en reprise. 
 
1973.mar. 3 – CDR ”RADIOUDSENDELSE P3 - DEMO”    281 
 
1973.nov. 1,2 - 7” “CRYIN’ TIME” METRONOME B 1785   164 
 
1976 1,2 - LP “FOLKEMUSIK & VISER 2” ABRACADABRA ABC 5002  067 
 



 
For- og bagcover 
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Povl Dissing PR-foto og plakat 

Fra Arte 
 



 
 

PD’s tegning af sommerhuset ved Grærup Strand, hvor sangene til Mor Danmark blev til. 
Udlånt af Laus Bengtsson 

 
***** 

 
1973.feb.?  Formentligt optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang 1-7, guitar 1-7, hca 1 - Søren Seirup, bas 1-4 - Carsten Lund “Cargo”, guitar 1-4 - Jan Lillevang, 
guitar 5 - Aruanguak, sang 7,8 - Arkaluk Høeg, guitar 7,8 
 
  1. “Susine”* 
  2. “Kagssagssuk”* 
  3. “Stjerneland”*  
  4. “En Sær Vind Fra Skoven”*  
  5. “Flyv Ud Fugl”* 
  6. “Blæs Vind Blæs”*) 
  7. “Grønland Blues”* 
  8. “Aruanguaks Sange” 
  Med Povl Dissing, Søren Seirup og Carsten Lund 
 
Sangene fra “Mor Danmark”. Formentlig et øvebånd som er indspillet umiddelbart før pladeoptagelsen. Måske er det 
Søren Seirup, som spiller mundharmonika. Jan Lillevang skrev melodien til “Farvel”, som blev indspillet på “Yderst 
Ude” i 1980. 
 
Titlen på båndæsken er overstreget og kan referere til noget, som tidligere har været på båndet, men passer nu meget 
godt ind i kronologien! 
 
1973 1-8 - POVL DISSING TAPE “ØVELSER (LANDET FEB.)” 
 

***** 
 
 



 
Den første udgave af “I Hinandens Arme” fra LB’s dagbog for perioden nov.71-jan.72.  

Udlånt af Laus Bengtsson 
 

***** 
 

1973.mar.23.?  Formentlig optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang, guitar - Søren Seirup, bas - Carsten Lund?, el-guitar 
 
  1. “Susine” (8.08) 
  2. “En Sær Vind Fra Skoven” (5.43) 
  3. “Stjerneland” (6.35) 
  4. “Blæs Vind Blæs Vindblæst” (3.50) 
  5. “I Hinandens Arme”(7.48) 
  6- “Yderst Ude” (3.27) version I 
  7. “Yderst Ude” (2.40) version II 
  8. “Mor Danmark” (8.59) 
  9. “Mor Danmark” (3.05) 
  10. “Stjerneland” (10.08) 
  Med Povl Dissing, Søren Seirup, Carsten Lund 
 
På båndæsken er klistret en stor mærkat fra Rosenberg Sound Studio, hvoraf fremgår, at Walther Klæbel er “client” og 
Freddy Hansson “engineer”. Der er også anført en dato - 23.03.73 - som passer fint med et øvebånd til “Mor Danmark” 
indspilningen.. På etiketten står yderligere “Hørekiks” og “Demo Mix Af Grundspor”. Indholdet er imidlertid ren 
øvelse, med børn der leger og råber og irettesættes, kaffekopper der klirrer og snakken. Formentlig har båndet indeholdt 
et demo-mix af “Mor Danmark”, men er så blevet genbrugt til øvebånd inden en optræden, efter at Mor Danmark er 
indspillet. Ærgerligt nok.  
 



 
 
Optagelsen stammer formentlig fra før “Mor Danmark” turnéen i 1974. PD synger ikke igennem, men giver alligevel en 
god fremstilling af sangene, uanset hvor meget der fumles med akkompagnementet. Meningen er nok nærmere at øve 
sammenspillet. Efter at PD har sunget alle versene i “Stjerneland” bliver han spurgt: Hvor mange vers er der? Ikke fler'! 
og der fades ud. 
 
Efter (5) kommer pludselig en optagelse af en radioudsendelse, hvor Hans Otto Bisgaard interviewer Stefan Grossman i 
forbindelse med at DR har været på besøg i Rosenberg Studiet, hvor Grossman og et skybrud af danske musikere prøvet 
at få noget i rillerne. (se 1973.mar.1.). Efter radioudsendelsen er der igen “øvninger”, hvis optagelserne er fra samme 
dag som radioudsendelsen, så er de fra omkring den 8. marts, idet Hans Otto Bisgaard i udsendelsen henviser til “sidste 
uge” i Rosenberg Studiet. 
 
“Yderst Ude” prøves igen og igen, men den er jo heller ikke fra “Mor Danmark” LP'en. “Mor Danmark” prøves i 
fuldudstrækning, og så foreslås at prøve sidste vers igen.  
 
Efter disse øvelser, kommer nogle optagelser fra Sukkerhjerte Hjertesuk, som må have været på båndet forud. (se 
1970/71) 
 
Efter børnesangene kommer der en sidste udgave af “Stjerneland”, i et langsomt tempo, som faktisk klæder sangen. Det 
er en meget lang version, og med den slutter øvningen.  
 
1973-74? 1-10 - “POVL DISSING-TAPE: DEMO MIX AF GRUNDSPOR!”  281 
 

  
PR billeder fra Hørekiks. Seirup, Lund og PD. 

 



 
Uddrag af indspilningsjournalen fra “Mor Danmark”, fra den 5. april 1973. 

Optagelsen foregik på max. 8 spor. 
 
1973.april.5.+6.+11. Prod. og teknik Freddy Hansson -  
  Ivar Rosenberg Studierne, København 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Søren Seirup, bas, piano, mundharpe - Carsten Lund, guitar - Ken Gudman, trommer - 
Peter Strømberg, alt- og tenorsax 5 
 
  1. “Bjergets Sang Til Povl Dissing”* (2.55) 
  2. “Kagssagssuk”* (3.26) 
  3. “Susine”* (5.34) 
  4. “En Sær Vind Fra Skoven”* (4.30) take 1 
  5. “Stjerneland”* (5.23) 
  6. “I Hinandens Arme”* (5.33) 
  7. “Blæs Vind Blæs Vindblæst”* (2.11) 
  8. “Slotte Af Sand”* (3.30) take 2 
  9. “Mor Danmark”* (8.43) 
  10.”En Sær Vind Fra Skoven”* (ca. 4.30) take 2  
  11. “Slotte Af Sand”* (ca. 3.55) take 1 
  12. “Regn Sommer Regn”* (ca. 2.05) take 1 
  13.”Regn Sommer Regn”* (ca. 2.00) take 2 
  14. “Blæs Vind Blæs Vindblæst”* (ca. 2.30) alt. take PD solo 
  Med Povl Dissing 
 
Efter at have givet en tre ugers turne i Grønland (som blev på fire uger, da flyet ikke kunne starte p.g.a. dårligt vejr), har 
Povl Dissing fået ny inspiration, som resulterer i denne LP. Tre sange (6,8,9) i samarbejde med Laus Bengtsson, ellers 
har PD lavet det hele selv. En ny stil - Grønlandsk blues! - fra troubadouren. For første gang - sådan rigtigt - har han 
selv skrevet de fleste tekster. (Se 28. juni 1973). 
 
Hvis man skal sammenligne Povl Dissing med en af de store udenlandske singer/song-writers, må det nødvendigvis 
blive Bob Dylan. Stemmen, indfølingen, de smukke melodier og tekster med indhold. Der ud over er der disse markante 
stilskift fra plade til plade, som svarer helt til hvad Dylan formåede de første mange år. Måske kendetegnet på et genialt 
musik menneske, som hele tiden kræver udvikling, eksperimenteren og forandring? 
 
Denne fremragende plade når ikke rigtigt at sætte sig spor, ja, den når dårligt at udkomme, før PD bliver involveret i en 
anden genial kunstners produktion. Benny Andersen og “Svantes Viser” overhaler “Mor Danmark” inden om. 



 
Pladeselskabet “Hørekiks” var PD’s manager Walther Klæbels selskab. Der blev kun udsendt et par jazzplader og denne 
LP, samt nogle singler, før Sonet overtog selskabet. Den oprindelige orange etiket er ikke specielt sjælden, (men som 
regel dyr!). Når pladen udkom på Hørekiks, skyldtes det, at Sonet oprindeligt ikke ville udsende den. Da WK ikke 
havde for mange penge, sagde LB og PD: Udsend den billigst muligt! og det er grunden til, at der ingen farvetryk er af 
betydning, samt at omslaget er af det ringeste (billigste) pap man kunne få. 
 
På foregående illustration ses et udsnit af indspilningsjournalen for en af dagene ved denne session, nemlig 5. april 
1973. Det fremgår, at der normalt blev indspillet to takes af hver sang. Der må derfor have foreligget en hel del 
alternative optagelser.   
 
Desværre mangler stort set alt skriftligt fra perioden. Dette er et af de eneste overlevende eksempler, og af det kan man 
også se, at der findes/fandtes en version af “Blæs Vind Blæs Vindblæs” med PD solo, af en varighed på ca. (2.30). På 
(1) spiller PD solo kun støttet af kor.  
 
De originale tekstark er bevaret, og man kan se, at der ved det femte vers i “Kagssagssuk” er anført et stort minus. 
Verset blev da heller ikke indsunget, selvom det er optrykt på coveret. Det fremgår også, at teksterne er skrevet loyalt 
af, inkl. slå- og stavefejl. 
 
Laus Bengtsson har dateret “I Hinandens Arme” 6.2.73 og “Slotte Af Sand” den 25.2.72 og 6.2.73. Der er tale om 
“afpudsningsdatoer”. Ovenfor er anført de rigtige tider for hvert nummer. De blev først rettet med CD-udgaven. 
 
På “Mor Danmark” turnéen i 1974, var det svært at få en fast trommeslager. Men skiftedes mellem Ken Gudman, Jan 
Otzen, Jens Breum, Carsten Smedegård og “Bibo” Nykjær.  
 
Hvis man spørger PD, hvilken tekst der var den første, han nogensinde har skrevet, svarer han uden tøven: 
“Kagssagssuk!”. Men nu ved vi, at det faktisk var den tredje eller den fjerde! Men det er den første, som er blevet 
indspillet og dermed kendt af offentligheden, så på den måde har han jo ret. 
 
Maleren og filminstruktøren Søren Hansen optog 120 m sort/hvid 35 mm film (med lyd!) i studiet under optagelserne. 
 
1973.juni 1-9 - LP “MOR DANMARK” HØREKIKS HKLP 3   156 
 
1975 5 - LP “DANSK BEAT” SONET SLPS 2412    046 
 
1976? 1-9 - LP “MOR DANMARK” SONET SLP 1966   009 
 
1980? 1-9 - LP “MOR DANMARK” SONET SLP 1747   121 
 
1997.aug. 1-9 - CD “MOR DANMARK” ELAP 446679CD   199 
 



 
For- og bagcover – med en venlig hilsen fra Laus Bengtsson 

 

 
 

      
Førsteoplaget af coveret på Hørekiks var lavet af noget meget groft pap, 
pladeposen er limet fast i fould-out coveret – tegninger: Laus Bengtsson 

 

 
Den 4. side af coveret 

 



   
Hørekiks – slang for en grammofonplade – blev startet af manager Walther Klæbel og udsendte  

omkring et dusin LP’er og nogle få singler i 1973-74, hvorefter Sonet overtog mærket. 
 

   
Den første Sonet-udgave benyttede samme fold-out-cover som Hørekiks-udgaven,  

men pap og papir var i en finere kvalitet. Pladenummeret er SLP 1966 
 

 
Den ”nye” Sonet-udgave har pladenummer SLP 1747 og et alm. enkelt cover med teksterne trykt på pladeposen 

 



   
 

   
CD-Udgaven 

 
Alle efterfølgende tekster er udlånt af Povl Dissing. 
 

 
 



  
  

 
Allerede inden pladen var udkommet gav gruppen “Grammo-Shows”. 

 



 
Hørekiks gjorde virkelig noget ud af reklamen for pladen.  

Her en plakat med anmeldelser (flotte). 
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1973.maj.23./24./30. Prod. Peter Abrahamsen - teknik Freddy Hansson -  
  Ivar Rosenberg Studie 
 
Povl Dissing, sang, guitar 7 - Benny Andersen, klaver 1,6,9,11,13 - Carsten Lund, el-guitar og ak. guitar 2-5,9,10,12,13 
og kor 8, samt arrangementer - Peter Bastian, fagot 2,3,5-7,9,12,13, pennywhistle 5,12 og kor 8 - Egon Aagaard, harmo-
nika 2-5,7-9,12,13, kor 8 - Søren Seirup, elbas 2-5,7,9,10, 12,13 - Peter Abrahamsen, kor 8 - Cornelis Vreeswijk, kor 8 
 
  1. “Lille Sang Til Nina” (1.47) 
  2. “Svantes Drikkevise” (2.00) 
  3. “Svante I Stormagasinet” (2.56) 
  4. “Svante I Paradis” (1.39) 
  5. “Længsel Efter Sverige” (3.02) 
  6. “Årstiderne (Endelig Version)” (1.59) 
  7. “Svantes Forårssang” (3.22) 
  8. “Muddermålet” (3.58) 
  9. “Svantes Sorte Vise” (2.56) 
  10. “Brev Fra Dig” (2.20) 
  11. “Svantes Lykkelige Dag” (3.08) 
  12. “Den Værste Sult” (3.00) 
  13. “Svantes Svanesang” (3.18) 
  Med Benny Andersen og Povl Dissing 
 
Benny Andersens genistreg (en af dem!). Han har skrevet tekst og musik til alle sangene. På coveret skriver han om 
tilblivelsen af pladen: “I sommeren 1972 endnu før bogen med Svantes viser var gået i trykken, henvendte jeg mig til 
Povl Dissing med manuskriptet, bad ham kigge på det og sige om det ikke lige var sagen for ham, for det syntes i hvert 
fald jeg. Det var ikke tilfældigt, at det var Povl, jeg først gik til, for den eneste af viserne der tidligere var offentliggjort, 
“Brev Fra Dig”, blev sunget af ham i en radioudsendelse i sidste halvdel af 60’erne. Og han gjorde det så bevægende 
dejligt, at jeg under udarbejdelsen af visebogen hele tiden havde hans stemme i øret. For mig var der hverken tvivl i 
hjertet eller øret, Dissing kunne Svante frem for nogen!” 
 
Hvor rigtigt set. Benny Andersen beskriver også PD’s bekymringer ved at påtage sig opgaven, men efter en turné i maj 
på fire dage på jyske biblioteker (med ur-premiere på Tarm Bibliotek den 8. maj 1973), blev PD heldigvis overbevist. 
(Men inden havde han foreslået, at BA indspillede viserne med Cæsar i stedet!) En af dansk musiks helt store klassikere 
var skabt. Mere end 40 år senere spiller de stadig sammen og der er stadig en enkelt Svante vise der hænger på. Det er 
naturligvis den om kaffen, der er klar. BA fortæller: “...at visernes udgangspunkt var “Brev Fra Dig”. Et par år sad jeg 
og prøvede at stykke en bog sammen af tidligere offentliggjorte viser - f.eks. fra “Hov Hov” - og nye ting, men det holdt 
ikke, blev for rodet, og til sidst var der kun en enkelt vise tilbage: “Brev Fra Dig”. Der er en person i det digt, sagde jeg 
til mig selv, og denne melankolske livsduelige og -uduelige mand gik jeg så på jagt efter.” 
 
I et interview fra april 1977 siger BA: “Da jeg startede med at skrive Svantes Viser, tænkte jeg ikke på nogen speciel 
sanger eller stemme. Men lidt efter lidt begyndte jeg at tænke på Povl og høre hans stemme i dem. Da han fik dem, 
virkede han nærmest lidt distræt, og det hang nok sammen med, at han var i gang med et af sine egne projekter - “Mor 
Danmark”-pladen, som er meget forskellig fra Svante. Han havde lidt svært ved at få de ting til at balancere i starten. 
Men jeg var stædig og prøvede at lokke ham ud på dybe vande.” 
 
Fra samme interview på spørgsmålet: “Svante, er det dig?” svarer PD: “Nej, det er det sørme ikke! Ham der den 
halvulykkelige, halvfede, alt muligt halvt noget, Svante Svendsen. Jeg kan da godt føle mig beslægtet med ham på en 
eller anden måde. Nej, det er ikke mig. Han forsvandt!” 
 
I et interview med BA i anledning af 25 års jubilæet - Information 7. juni 1997 - kan man læse om, hvor navnet kom 
fra: “Personen blev søgt med omhu, men fundet tilfældigt. Ivrig bladren i en “Hvad skal barnet hedde?” gav ikke noget. 
Men bl.a. den tidligere værtshusmusikers kendskab til svensk visekunst, Benny Andersens skånske farmor, en far der 
hed Svend og en barndomshistorie om “Svantes Første Fisk”, gav brikker til svenskeren Svante Svendsen født Svens-
son.” 
 
Benny Andersen har i et senere interview fortalt at han indspillede og sang! viserne på et kassettebånd, som Povl 
Dissing fik at øve efter. Dette er den eneste plade med de to, hvor Benny Andersen nævnes først! 
 



Povl Dissing fortæller i 1991 i et interview med Ulla Dietl i Ugemagasinet Søndag: “Vi tog på en biblioteksturne, hvor 
han læste op, og jeg spillede, og sang viserne. Da vi kom hjem fra den turne, gik vi i studiet sammen med et par andre 
musikere, og indspillede pladen på 3 dage. Vi var noget nervøse for, om indspilningsudgifterne kunne komme hjem, da 
det var et ret specielt og uprøvet projekt - pladen skulle sælge omkring 5.000 eksemplarer før udgifterne var hjemme. 
Derfor var det lidt af et chok, da den pludselig begyndte at sælge meget - så meget, at den kom på hitlisten, og lå der i 
flere måneder. Vi fik en sølvplade, som endda senere blev til en guldplade, og den sælger stadigvæk. Den har nok 
rundet 100.000 solgte stk. Det bragte selvfølgelig en masse job med - kaffen var pludselig klar i hele landet. Jeg fik et 
meget større publikum, og mange ændrede holdning til mig.  
 
F.eks. var jeg på et sønderjysk gymnasium med et halvt års mellemrum. Første gang alene som Povl Dissing med mit 
gamle repertoire, hvor jeg blev losset ind af bagdøren og henvist til et klamt omklædningsrum ved siden af gymnastik-
salen. Da jeg så kom med “Svantes Viser” et halvt år efter med Benny Andersen, blev jeg modtaget på hovedtrappen af 
selveste rektor med kone, og vi fik serveret kaffe og flødekager på hans kontor. Det var ikke et enkeltstående tilfælde - 
jeg havde pludselig fået det blå stempel af en større kreds.” 
 
Efter indspilningen tog bandet på turné med viserne; filmen “Da Svante Forsvandt” blev til en vis grad optaget under-
vejs. 
 
Produceren Peter Abrahamsen kendte Benny Andersen fra den gang BA var barpianist på “Chez Ankerfeldt”, og Povl 
Dissing havde han haft i sin “stald” siden sidst i tresserne. Peter Abrahamsen havde også startet “Gadespejlet” sammen 
med Per Dich. Hans første produktion var med Trille, hvilket førte til, at han startede sit eget produktionsselskab 
Abracadabra. 
 
Peter Abrahamsen fik bogen “Svantes Viser” i fødselsdagsgave af sin bror, og tog straks kontakt til Benny Andersen og 
sagde: “Det var en dejlig bog, skal vi ikke lave den på plade?” Benny Andersen svarer: “Jo, og jeg vil gerne have Povl 
til at synge den!” Det kunne Abrahamsen ikke have noget i mod, og aftalte, at de efter den lille turné i maj til 
bibliotekerne, skulle i studiet. 
 
PA fortæller, at der ikke rigtigt var nogen - ud over dem selv - der troede på projektet, så han måtte selv “mel-
lemfinanciere” udgifterne. Det skete med meget korte terminer, hvilket medførte, at han siden måtte acceptere “den 
dårligste pladekontrakt, der findes, men når man sidder med ryggen mod væggen og pistolen for panden, så har man 
ikke overskud og kræfter til at sige: “Jeg venter lige en dag. Hvis ikke du vil have den, så er der nok en anden.” PA 
fortsætter: “Benny og Povl og jeg var meget inde på, at hvis den nu solgte 5.000, så var det vildt, så var det skide flot. 
Det var dér omkring, der skulle sælges, for at det kunne løbe rundt. Jeg måtte slippe min gamle bil, for at komme 
helskindet igennem. Man kan roligt sige, at Metronome har lavet kagen på den!” 
 
Peter Abrahamsen fortæller videre, at bandet blev sammensat efter PD’s ønsker, og derfor endte det med en slags 
videreførelse af “Mor Danmark”-holdet, selvom det måske ikke var det mest logiske valg, til en plade med viser. 
 
Der findes 5 hovedudgaver af den oprindelige LP. Den første er trykt i Danmark og er med blå etiket og tryk på inder-
posen, ifølge Peter Abrahamsen er der kun lavet 1.000 stk. med inderpose, idet pladeselskabet simpelthen stoppede med 
det, da pladen begyndte at sælge. Den anden er også trykt i Danmark, men med samme brunlige etiket, som alle øvrige 
udgaver. Den tredje er trykt i England og den fjerde i Holland. Femte udgave, er genudgivelsen fra 1989 med rødt 
cover. Den hollandske udgave har tryk på ryggen af coveret. Se i øvrigt illustrationerne omkring cover- og etiket-
variationer nedenfor. 
 
Genudgivelsen fra 1989 af “Svantes Viser” har samme cover som den originale udgivelse, men i rødt. Der ud over 
inkluderer den “Svantes Allergiske Vise” og “Ninas Tema” fra filmen “Da Svante Forsvandt” fra 1975.  
 
Ydermere oplyses, at Cornelis Vreeswijk medvirker (det er vanskeligt at høre). PA rejste rundt med Cornelis Vreeswijk 
og havde ham med i studiet den dag, hvor “Muddermålet” blev optaget. Når han ikke er krediteret på den første udgave, 
skyldes det CV’s kontraktlige forpligtelser. Teksten på bagsiden er den samme, men den er skrevet med en anden skrift. 
 
Da Exlibris udsendte “Svantes Viser” på CD, var det med de to bonusnumre fra filmen. Disse to numre er bogstavelig 
talt taget fra singlen. Masterbåndene er åbenbart forsvundet. Man kan tydeligt høre nålestøj på CD’en! Den senere 
ELAP-genudgivelse - Metronome solgte hele sit katalog for angiveligt 1 mio kr. - er en kopi af den første CD, og lider 
af det samme problem. 
 



I 1975 udsendte den svenske visesanger Björn Arahb LP’en “Svantes Visor” på YTF 50022. På pladen medvirker Ben-
ny Andersen på klaver, Peter Abrahamsen har (re-)produceret og synger kor på visen om “Muddermålet” sammen med 
bl.a. Cornelis Vreeswijk, som har oversat, meget tro mod originalen. Dog med visse nødvendige tilpasninger. F.eks. 
“Nina gør sit toalet, mens jag äter omelet”, og så er det “morgonkaffet”, der er klar.  
 
Björn Arahb fortæller, at Cornelis Vreeswijk gav ham en kassette med “Svantes Viser” i foråret 1974, og spurgte ham, 
om det var noget for ham. Björn Arahb “tände” helt med det samme. Han traf senere på året Peter Abrahamsen i 
København, og talte med ham om, at lave en svensk version. I efteråret 1974 indspillede Björn Arahb 3 af viserne, men 
på dansk, til en svensk radioudsendelse om Danmark. Arahb lavede en “rå” oversættelse, men erkender, at det ellers er 
Vreeswijks værk. Svante på svensk blev ikke nogen stor succes, Arahb mener, at der blev solgt ca. 1000 eksemplarer i 
Sverige og ca. 2000 eksemplarer i Danmark af hans plade. 
 
Han har ikke optrådt sammen med PD, men i både dansk og svensk TV med Benny Andersen og på Skagen Visefestival 
i 1975. 
 
Coveret er holdt i blåt, og mens silhuetten på bagsiden af den danske version, har lighed med en vis dansk troubadour, 
så er der et ”silhuet-foto”på den svenske udgave, som ligner en vis svensk visesanger. Pladen er indspillet 23-25. juni 
1975. 

 

 
 

   
I 1991 udsendtes ”Om litt er kaffen klar” på CD-single i Norge, med selveste ”Fleksnes” – Rolv Wesenlund. 

   
I 1999 udsendte Harald Leander sin version af alle viserne, i en ny, fin – egen - oversættelse. 

 



I filmen “Da Svante Forsvandt” fra 1975 er det live-optagelser fra turnéen der indgår, og ikke optagelser fra pladen. 
LP’en “Historiske Højdepunkter” er udgivet af IFPI (sammenslutningen af pladeselskaber) i anledning af 100 års 
jubilæet for indspillet lyd. 
 
Bogen “Svantes Viser” er udkommet i flere udgaver og 18 oplag, 54.000 eksemplarer i alt (1998)! Der er tre forskellige 
omslag. I 1997 udgaven, har et billede af Benny Andersen, erstattet silhuetklippet af Svante. I de seneste oplag, har man 
anført flotte ord fra forskellige anmeldelser. På den første udgave, var det “svigermor”, som sagde “...UG for dem”! (Se 
i øvrigt Benny Andersen hyldestsiden på www.the-discographer.dk) 
 
Forbavsende nok spiller Benny Andersen kun selv med på 5 af de 13 numre, men Peter Abrahamsen mener: “... at det 
nok skyldes, at harmonikaen er med på de øvrige. Det er altid svært at have både klaver og harmonika med på samme 
optagelse, idet harmonikaen stemmer højere end klaveret, derfor er man nødt til efterfølgende at “speede” klaveret op. 
Men i øvrigt var Benny på det tidspunkt mere digter end musiker.” 
 
PA husker, at engang hvor han mødte BA på Chez Ankerfeldt, viste BA ham Tom Kristensens anmeldelse af hans før-
ste digtsamling. Mens han hev anmeldelsen frem, sagde BA, som ellers ernærede sig som musiker: “Peter, jeg er dig-
ter!” Peter Abrahamsen fortsætter: “Da Benny siden udgav “Nomader med noder”, skrev han i bogen til mig: “Peter, 
som du husker; i virkeligheden er jeg musiker!” Han kunne godt huske vor samtale.”  
 
Næsten alle plader med PD har været på hitlisten. “Svantes Viser” har dog rekorden med i alt 32 uge i træk på hitlisten. 
 
1973.sep. 1-13 - LP “SVANTES VISER” METRONOME BP 7739 Olivengrønt cover  153 
 
1974 2,11 - 7” “SVANTES LYKKELIGE DAG” METRONOME B 1799  056 
 
1977 11 - LP-2 “HISTORISKE HØJDEPUNKTER - POPULÆR UNDERHOLDNING” IFPI U 129 
 
1986 11 – LP-2 “VISER I VINDEN” ARCO NULP 1-2 (Norge)   454 
 
1989.mar. 1-13 - CD/LP “SVANTES VISER” EXLIBRIS EXLCD/EXL 50.001 Rødt cover  140 
                             
1991 1-4,6,11 - CD “16 SANGE FRA PD OG BA” EXLIBRIS EXLCD 50022  081 
 
1995 1-13 - CD “SVANTES VISER” ELAP 46542CD   108 
 
1997.mar. 11 - CD-2 “HVIS DU TROR DU ER NOGET” CMC 6090-2   180 
 
1997.mar. 6 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580   183 
 
1997 11 - CD-2 ”DET BEDSTE AF DANSK MUSIK 1972-74” EGMONT EMC 7274310  302 
 
1999 11 - CD “DANSKE KLASSIKERE - KENDER DU DET?” EXLIBRIS/EPITONE EPICD 2004 262 
 
1999 11 – CD ”FED ROCK – DANSKE 70’ER HITS” CMC 5212122 
 
2000 11 – CD ”HVIS DU TROR DU ER NOGET” CMC 5266362  
 Opsamling fra perioden 1967-1997 
2000 5 – CD single ”LÆNGSEL EFTER BROEN” EXLIBRIS EXLCDM 016  270 
 
2005 11 – CD-3 ”DANSKE VISER” MBO T 30037-0 
 



 
 

   
 

 
Med en hilsen fra Benny Andersen, Povl Dissing og Peter Abrahamsen  

Forcoveret er bukket ud over bagcoveret, så det kan ses. Plade og cover er Made/Printed in Denmark. 
Dette er det allerførste oplag. Findes også med forcoveret bukket ind under bagcoveret.  

Stadig Made/Printed in Denmark 



 

 
Svigermors roser er taget fra bagsiden af digtsamlingen 

Den første udgave (1.000 stk.?) af ”Svantes Viser” havde gul inderpose med tryk - Made in England. 
 

   
Første oplag havde den gamle, blå Metronome etiket. 

Man bemærker, at kun Povl Dissing er anført med fremhævet skrift på pladen,  
mens begge navne pryder coveret. Endda med Benny Andersen først. 

 
”Svantes Viser” blev som bekendt en kæmpesucces og er derfor udsendt i mange – lidt – forskellige oplag. 

Coverne er som regel ens, mens forskellen findes på etiketterne. 
Jeg har forsøgt at skelne mellem de lidt større afvigelser og sat dem i den rækkefølge, som jeg mener, er rigtig. 

Men det er kun mit gæt. 
 



   
Plade og cover Made in Denmark. Inderposen er helt hvid. 

Forcover bukket ind under bagcover. Findes med samme etiket, men uden ”Made in Denmark” på bagsiden 
 

   
Plade og inderpose Made in England. Coveret uden tryksted-angivelse. 

Farven afviger og ABRACADABRA er med store bogstaver. 
 

   
Coveret er fint, glat pap og der præget EMI i bagcoveret.  

Intet produktionsland angivet, men det er formentlig UK (pgr. af kantteksten) 



 

    
Samme fine, glatte cover, men uden EMI, og Made in Holland. 

 

   
Samme som ovenfor, men med stort ABRACADABRA logo til højre. Made in Holland 

 

   
De to ”bonus-numre” fra filmen slutter hver sin side. Samme tekst, men ny skrift på bagcoveret 

 



   
Nu er Benny Andersen ligeværdig nævnt på etiketten 

 

 
 

   
 



    
Den norske LP-2 med ”Nordens beste artister med 31 nordiske perler” 

 

   
Exlibris CD-udgaven 

 

   
Elap CD-udgaven 

 



   
Med sange fra: Svantes Viser, Over Adskillige Grænser og Hymner og Ukrudt 

 

   
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1973 
 
Da Benny Andersen udgav bogen “Svantes Viser” i 1972, havde han skrevet et par viser mere, men den ene blev ikke 
færdig, og den anden blev åbenbart ikke fundet god nok til at komme med i bogen.  
 
Den første hedder “Svante Har Håndværkere” og i de fire linjer, som eksisterer, er stilen præcis som i de øvrige viser. 
Morsom, ironisk og let selvhadende og selvnedvurderende. Den anden vise hedder “Natlige Dagdrømme”, og adskiller 
sig tekstmæssigt fra de øvrige viser. Det virker mest som om, der er tale om en række sammenbragte gode sætninger og 
rim, som blot ikke giver så megen mening sammen.  
 
Til en auktion i 1976 arrangeret af ugebladet “Nyt Ude og Hjemme” til fordel for Røde Kors, donerede en række kendte 
mennesker ting og sager. Benny Andersen gav de originale noder til samtlige Svantes viser, plus de to ikke-udgivne 
viser, plus en række melodiudkast til de kendte viser, hvor der er små forskelligheder i forhold til de endelige udgaver. 
Det hele blev solgt for 252 kr.!!??  
 
Med venlig tilladelse fra Benny Andersen, bringes her for første gang de to manglende Svante Viser! 
 
SVANTE HAR HÅNDVÆRKERE 
Jeg bli’r så skamfuld og nervøs,  
når jeg ser andre slide. 
Her sidder jeg så ørkesløs, 
mens de må gå og lide. 
Jeg får en .. (her slutter teksten) 
 
NATLIGE DAGDRØMME 
1. Sommetider har jeg lyst,   3. Øve mig i old-japansk, 
til at købe tre pund salmiakpastiller.  danse Svanens død på Lillebæltsbroen. 
Trykke dem imod mit bryst,   Leve knap så puritansk, 
alt mens grammofonens syle spiller.  hælde godt med øl på radi- (oen). 
 
2. Købe fire flasker vin,    4. Bide i et kærligt bryst, 
men kun drikke sådan omkring hveranden.  og betro mit triste sjæleliv til vorten. 
Ikke bare sig for grin,    Ta’ imod en stakket trøst, 
male hulemalerier på panden.   og begå en lille fyr, med navnet Morten. 
 
  5. Spæne op i Rundetårn, 
  for at råbe både “Ja”, “Nej” og “Amen”. 
  Længe leve Asger Jorn! 
  Jeg får bare aldrig taget mig sammen. 
 
  Benny Andersen 1972. 
 
Benny Andersens originale udkast til de to “ukendte” Svante viser: 
 



 
 

 
Benny Andersens brev som fulgte med viserne da de blev foræret til Røde Kors i 1976. 

 
Af et brev fra Benny Andersen til PD - dateret den 8. august 1974, fremgår det, at balletmester Flemming Flindt, har 
forestået, at Svantes Viser blev opført som musical!  



 
Benny Andersen skriver om det: “Jeg har foreløbig svaret ham venligt men henholdende, da jeg er for tung i det til at 
forestille mig Svante som musical, men det kan vi da snakke om en gang. Det jeg vil viderebringe fra ham i denne 
omgang er blot følgende: “Hils Povl Dissing, han er genial.” Det er jo meget rart at have papir på, hvis nogen skulle 
spørge.” 
 

 
Fra samme brev. 

 
***** 

 
1973  Danmarks Radio - Tilrettel. Knud Dynnes Hansen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. Klip fra pladeindspilningen af “Svantes Viser”! 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Fra programmet “Familiespejlet” optaget 15.12.1983 og udsendt 27.1.1984. Handler om at sidde i Horsens Statsfængsel 
‘12 år i Horsens uden at være på hovedgaden’. 2. del af udsendelsen. Musikken er formentlig fra pladen. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1973.jun.  Prod. Peter Abrahamsen - Teknik Philip Foss - Wifoss Lydstudie 
 
Povl Dissing, sang - John Dubarry, sang og guitar - Ole Fick, el-guitar - Peter Abrahamsen, tambourin 1 - Egon 
Aagaard, harmonika 2 
 
  1. “The Big Bow-Wow” (2.22) 
  2. “Sailing Homewards” (3.10) 
  Med John Dubarry 
 
  Øvrige sange på pladen:  
  3. “Sunshine Recovery” (3.35) Lasse Helner+ 
  4. “Thildes Tjald” (2.26) Hvalsøspillemændene 
  5. “Hiring Fair” (2.01) Paddy Doyles 
  6. “Himmelekspressen” (3.10) Balkan 
  7. “Midnight Special” (3.08) Peter Abrahamsen+ 
  8. “Ingeborgs Hopsa” (2.08) Hvalsøspillemændene 
  9. “Pirate Smith” (2.36) Paddy Doyles 
  10. “Svanejagt” (4.15) Balkan 
  11. “Crying Time” (4.52) Povl Dissing# 
  12. “I’m Singing” (4.45) Povl Dissing# 
  #Se 1. marts 1973 i denne diskografi. +Hidtil uudgivet 
 
Når man køber LP’en “Folkemusik & Viser 2” får man den glædelige overraskelse, at der er to hidtil uudgivne Povl 
Dissing-numre på. De er indspillet med den engelske (cornwalske) folkemusiker John Dubarry. To gode og iørefalden-
de traditionals, hvor PD synger i baggrunden. PD havde på rejsen til Skotland, sammen med folkemusikeksperterne 
Anelise og Thorkild Knudsen, mødt John Dubarry, hvor han havde en slags Vise-Vers-Hus. Thorkild Knudsen invitere-
de Dubarry til Danmark, hvor han boede i mange år. (se tidligere 1972) 
 
Peter Abrahamsen fortæller, at de anførte numre, var det eneste der kom ud af en overordentlig “ustruktureret” optag-
else. John Dubarry var rigtig vanskelig at styre i studiet. Han var vant til, at synge a cappella (når han da han ikke blev 
ledsaget på guitar af Rod St. Claire), og kunne kun vanskeligt indstille sig på at følge andre.  
 
PD fortæller: “Den eneste måde vi ku’ klare det på, var ved at oparbejde en stemning, som vi nogen gange ku’ privat 
sammen. Så opstod der nogle musikalske højdepunkter, som måske var ligeså meget farvet af, at vi var lidt skæve alle 
sammen. Det var det, vi forestillede os, vi ku’ gøre i studiet. Det var ikke noget med at øve eller noget. Det har været 
som en privat fest.” 
 
1976 1-12 - LP “FOLKEMUSIK & VISER 2” ABRACADABRA ABC 5002 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1973.sommer  Optaget Grærup Strand ved Vejers 
 
Povl Dissing, sang, hca og guitar - ? guitar/banjo/zithar? - Jette Dissing, tale 
 
  1. “Djævlens Advokat”* 
  2. “Min Skat”* 
  3. “Vindharpesang Opus 2” 
  4. “Vindharpesang Opus 3 - Grine Opus” 
  5. “Vindharpesang Opus 4 - Den Fjerne Planet” 
  6. “Vindharpesang Opus 5” 
  7. “Vindharpesang Opus 6” 
  8. “Vindharpesang Opus 7” 
  9. “Vindharpesang Opus 9” 
  10. “Min Skat”* 
  11. “Instrumental” 1 
  12. “Instrumental” 2 
  13. “Alperosen” 
  14. “Lille Gigolo” 
  15. “Farvel” 1. version 
  16. “Farvel” 2. version 
  17. “Farvel” 3. version øvelser 
  18. “Gæstearbejderne” 
  Med Povl Dissing 
 
I (1) - der godt kunne lyde som et meget tidligt forarbejde til melodien til “Langt Fra Hjemme”, (men den er skrevet af 
Søren Seirup!) - synger PD en vrøvletekst, hvor ordene “djævlens advokat” gentages igen og igen. Der startes og 
stoppes en del gange. Den anden person, spiller på noget, der nærmest lyder som en ustemt banjo, (måske er det en 
zitar?). Siden hører man en ny PD sang for første gang, nemlig en kort version af “Min Skat”, som først blev indspillet i 
1980 på “Yderst Ude”.  
 
Resten af side 1 er “vindharpesange”, hvor vinden blæser i en vindharpe, og PD lader tonerne derfra inspirere sig til 
guitarspillet. I (4) bryder hans kone samme af grin, fordi han ser på hende “på en bestemt måde”, måske lidt åndsfra-
værende? PD annoncerer selv opus-numre og titler. Opus 8 er ikke med og opus 9 er udelukkende vindharpe. I (10) 
øves guitarspillet til “Min Skat”. Side to, starter med at PD spiller og synger “Alperosen” for den anden person, idet han 
ind imellem forklarer, hvad han gør. Den anden griber igen til det “ustemte” instrument. I (14) starter PD med et indled-
ningsvers, som normalt ikke indgår i hans version af sangen:  
 
“Den dumme klovn, han må altid være fremme,  
og være klar ved trompeternes galop.  
Hvis han har sorger, så gemmes de derhjemme,  
de kendes ej, når musikken spiller op.  
Kom frem bajads, hør en hujen, se en vinken,  
nu er det tid at få folket til at le.  
Hvad det er, der er skjult under sminken,  
må publikum aldrig se.” 
 
“Farvel” er igen en sang - af Laus Bengtsson - som først blev indspillet i 1980. PD synger de tre vers tre gange ud i ét, 
og så det hele én gang til. I den tredje version, hvor der startes og stoppes hele tiden, drøfter han guitarspillet og sangen 
med den anden person, som kommenterer afviklingen, mens PD prøver at synge på forskellige måder. På pladen i 1980 
noterer PD om “Farvel”: “Laus skrev en kærligheds-sang der får større mening - jo ældre man blir.” En pragtfuld sang i 
al sin vemodighed. “Gæstearbejderne” er en optagelse af en samtale PD har med folkene bag filmen af samme navn (se 
1973.aug.), hvor han ser filmen for første gang. En del af dialogen fra filmen er også på båndet, vel for at PD kunne 
fornemme stemningen, når han skulle skrive musikken. Desværre findes PDs musik ikke tilgængeligt. Båndet er num-
mereret III. 
 
1973 1-18 - POVL DISSING-TAPE “VINDHARPER VESTERHAVET 73” 
 

***** 



 
1973.sommer  Optaget Grærup Strand ved Vejers (1-3) og live i Nakskov(?)  
 
Povl Dissing, sang, guitar og hca 
 
  1. “Instrumental” 1. version 
  2. “Instrumental” 2. version 
  3. “Instrumental” 3. version 
  4. “Skillingsvise II" (Forureningsvisen) 
  5. “Spillemanden” 
  6. “Du Lille Svale” 
  7. “Alperosen” 
  8. “Som Stjernerne På Himlen Blå” 
  9. “Lille Anna”  
  10. “Vindharpe”  
  11. “Bamse, Dans!” 
  12. “Regnvejr”  
  13. “Instrumental” 4. version 
  14. “Instrumental” 5. version 
  15. “Instrumental” 6. version 
  Med Povl Dissing 
 
Et bånd, hvor PD indledningsvis prøver idéer af. Den indledende instrumental er lang og klagende med mundharmoni-
kaen som det ledende instrument, og man synes at kunne genkende mange stumper af PD-sange undervejs. Det samme 
gør sig gældende med de to næste. Disse er optaget oven i en live-optagelse (fra 1970?), hvor PD spiller for en mindre 
forsamling. Den muntre reaktion på “Nakskov å”, kunne tyde på, at det var på det lag, koncerten finder sted. Der startes 
med en tekst, som ellers ikke kendes i forbindelse med PD. Det er Halfdan Rasmussens "Skillingsvise II" også kaldet 
"Forureningsvisen", som blev offentliggjort i Politiken 24. maj 1970 første gang. Kan synges på Oluf Rings melodi til 
Thøger Larsens "Danmark, nu blunder den lyse nat". 
 
Optagelsen begynder inde i sangen med... 
 

..og bier drysser fra blomst og strå, 
og laksen yngler, selv nede i Nakskov å. 

Får sig noget sul og vælling, 
kradser af på tælling. 

Byggen der varslede vores sommer ind, 
vakler og falder i staver. 

Og storken lider af muskelsvind, 
og stæren er grå og stæreblind. 

Efter at den har fløjet 
rundt med bladan i øjet. 

Pigerne taber det lyse hår, 
og drengene mister potensen. 
Og sodpartiklernes skyer går, 

over marker og kyster. 
Kulstøv og oliepletter, 
drukner de lyse nætter. 

 
Herefter synger PD “Spillemanden” med alle vers. Inden (6) prøver PD at fortælle, at det er en gammel, men alligevel 
ikke så gammel sang, og hvis der er nogen, der har en sav med, så... Sangen synges på rigtig gårdsanger manér. I “Alpe-
rosen” finder PD “operastemmen” frem og også falsetten, når han synger “Alvildas” stemme, og folk morer sig. PD er i 
rigtigt underholdende humør og sangen bliver virkelig et stykke dramatik. Der er kun et meget lille brudstykke af “Lille 
Anna”. 
 
Side to starter med vindharpe med sprødt guitarakkompagnement. Dernæst kommer en sang til Jonas, og PD mener 
selv, at den skal hedde noget med “Bamse”, men den lyder nærmest som “Rokken i stuen”. Derefter er der et minut med 



regnvejr! En typisk dansk sommer. Dernæst kommer et meget langt instrumentalstykke, som minder om de tre første, 
men nu virker det lidt mere konkret dog uden at være færdigt. Det samme mønster bliver prøvet igen og igen. 
 
Der er anført “opsamling” på æsken og båndet er nummereret IV. 
 
1973 1 - “POVL DISSING-TAPE “GRÆRUP -73 VINDHARPE”  
 

***** 
 
1973.jun.28.  Live Folkemusikhuset i Hogager 
 
Povl Dissing, sang, guitar og hca 1-11 - Ingeborg Munch, sang 2,4-7,9-11 - Hansigne? 12-16 - John Dubarry, sang 
17,18 
  Torsdags-Aften i Hogager 
  1. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” (1.10) 
  2. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” (4.26) 
  3. “Karen Fra Dansen” (0.31) afbrydes 
  4. “Som Stjernerne På Himlen Blå” (2.10) 
  5. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” (1.04) 
  6. “Karen Fra Dansen” (2.58) 
  7. “Der Var Engang En Lærerdreng” (1.34) “Lejerdrengen” 
  8. “Tak For Gode Som For Onde År” (0.31) 
  9. “Han Ville Ud” (2.44) 
  10. ”Mit Hjerte Er Bundet Til Dig” (1.47) “Min Sødeste Pige” 
  11. ”Min Mand Han Var En Sømand” (2.33) 
  12. ”Asuvia” (0.32) 
  13. ”Snehvide” (0.41) 
  14. ”Quivitoq” (0.38) “Fjældgængeren” 
  15. ”Ukuarluarisaa” (2.37) “Den Forsmåede Brud” 
  16. ”Inuusummut Pinnerseruttorama” (1.55)”Da Jeg Var Ung Og Smuk” 
  17. ”Innusummut Pinnerseruttorama” (0.17) “Da Jeg Var Ung Og Smuk” 
  18.”The First Time Ever” (1.57) 
  Med Ingeborg Munch og Povl Dissing, John Dubarry m.fl. 
 
Fra et af Folkemusikhusets torsdagsarrangementer. Der er optaget 6 bånd og PD er med på ét af dem. 
 
(1) er PD solo som opvarmning. Senere prøver han flere gange at komme i gang sammen med Ingeborg Munch, før det 
lykkes i (2). Igen må man konstatere, at de to har svært ved at synge sammen, da det foregår i hver sin takt. Men det er 
originalt. IM har i en samtale med bl.a. ThK (Hogager-tape “73/33”), “beklaget” sig over, at PD ikke synger nogle 
gamle sange, og at han kun vil synge “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” sammen med hende. Hun synes ikke, at det er en 
gammel sang, da hun har lært den fra ny af, for ca. 50 år siden (dvs. i 20’erne). Men, siger IM, “han synes, den er olde”! 
 
“Karen Fra Dansen” (4) er en af IM’s viser, som PD siger, han synes er skøn, men da hun spørger, om de skal synge 
den, forslår han “Som Stjernerne På Himlen Blå”, som jo også er en vise PD har fra IM. Han spørger IM, hvem der har 
lavet sangen, men hun ved det ikke, men siger: “Mor sang den, bedstemor sang den, moster sang den”. (5) er PD solo. 
Han spiller lidt, mens IM drikker kaffe. Da han spørger, om ikke de skal spille en til, foreslår hun “Karen Fra Dansen” 
(6), som forsamlingen kan synge med på. PD holder sig vokalt i baggrunden som andenstemme. Efter sangen siger han 
til IM: “Vi skal bare synge den et par gange. Jeg skal nok tage mig sammen!” 
 
Da han foreslår, at de skal synge en mere, siger IM, at hun ikke kan flere. Men spørger alligevel, om han kender 
“Lærerdrengen”? Det gør han ikke rigtigt, så hun markere lige melodien, og så går de i gang. PD vil mere og går videre 
med (8), og siger, kender du ikke den? Efter et halvt minut bryder IM uden varsel ud i (9). PD følger godt med, på både 
guitar og hca. Både (10,11) kommer på IM’s initiativ, men så kan hun ikke mere, “de andre skal også ha’ lov at komme 
til!” 
 
Hansigne (efternavnet fremgår ikke) fra Grønland synger på ThK’s opfordring (12-15). “Fjældgængeren” (14) har ikke 
noget at gøre med PD’s sang af samme titel fra “Lykkeland”. “Ukuarluarisaa” (15) derimod, er “Bjergets Sang Til PD”, 
som PD indspillede i april 1973! (PD fortæller, at det ikke er i Hogager, at han har lært den, men på Grønland.) Da 



pladen ikke var udkommet endnu, er der ingen der reagerer, heller ikke PD. ThK spørger bagefter, hvad sangen (15) 
handler om, og Hansigne siger “Jeg var ikke god nok til den store fanger som hustru”, en sang, som hun tydeligt har 
sunget før på stedet, da gæsterne nynner/synger med på omkvædet “Ai Ai Ai Ai..”. Herefter synger Hansigne (16), som 
også har et “Ai, Ai”-omkvæd. Det brugte PD til sangen “Yderst Ude” fra LP’en af samme navn udgivet i 1980.  
 
(De grønlandske og danske titler for (15) og (16) kan f.eks. ses på en CD udgivet i 1994 af Grønlands Radio (KNR). 
Pladens nr. er KNR CD 1001 og titlen er “Seqernup Qungujunnera” (Solens Smil). Det er de to grønlandske kor MIK 
og NIPE, som synger. (MIK er fra København og NIPE er fra Nuuk). Begge sange er traditionelle grønlandske viser.) 
 
Herefter synger John Dubarry. Først gentager han det omkvæd han lige har hørt (17), hvorefter han a cappella synger 
(18). 
 
Båndet slutter med, at to spillemænd - Hans og Niels - som har været på Grønland, opfordres til at spille, men båndet 
slutter inden de får startet. 
 
1973.jun. 1-18 - HOGAGER-TAPE “73/78” 

 
***** 

 
1973.jul.21.  DR TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  “Sommerlørdag” 

 Med Povl Dissing 
 
PD optrådte med to numre fra “Mor Danmark” i udsendelsen “Sommerlørdag”. Han havde formentlig bandet med. 

 
***** 

 
1973.jul.?  DR TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  “Sommercircus” 
  Med Povl Dissing 
 
Indholdet kendes ikke. 

***** 
 
 
1973.aug.?  Instruktør: Voja Miladinovic - Fotograf: Morten Arnfred -  
  Musik: Povl Dissing - Produktion: ASA/Panorama 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Medvirkende: John Hahn Petersen - Valsø Holm - Erik Nørgaard - Ole Bohr - Peter 
Ronild - Avi Sagild - Gadedrankeren Kaj, samt en lang række gæstearbejdere 
 
  “Gæstearbejderne” (“The Guestworkers”) (90.00 min) 
 
Filmen havde premiere 13.5.1974. Musikken er komponeret og spilles af Povl Dissing. Der er bl.a. tale om sangen 
“Lykkeland”, som var et bestillingsarbejde til denne film.  
 
I et brev fra den 31. juli 1973, fremsender Erik Crone manuskriptet til PD, og beder ham om, at skrive noget musik til 
filmen. Erik Crone skriver om filmen: “I store træk drejer det sig om en bestemt gæstearbejder, og ikke om gæste-
arbejderproblematikken som sådan. Det er nærmere en film om Danmark set gennem en fremmeds øjne.” og senere 
“Mens han arbejder på en fabrik, er det en sekvens med “mennesker og maskiner”, i tilbageblik ser vi venner fra lands-
byen høste med le osv. 
 



En kvindelig ansat på fabrikken gør tilnærmelser til ham, han slår hende, bliver smidt ud, lever som hæler, bliver 
opdaget, smidt ud af landet, på vej tilbage til landsbyen i det gamle tøj. Han vandrer hen ad landevejen, stopper op, 
vender om, klip til en græsplæne, hvor han er ved at tage noget nyt tøj på, der ligger et nøgent legeme ved siden af ham 
osv. I denne slutsekvens ville det virke stærkere, hvis der fx. var en vise om farmand, der vender hjem, i sit nye tøj, tøjet 
fra manden jeg slog ihjel osv. måske lidt a la i stemning med pigen, der er ved at dø på hospitalet, men hils far, han var 
trods alt min far. (red.: “Lille Anna”). 
 
Jeg ved ikke om dette roderi giver dig nogen fornemmelse af, hvad omtrent der skal til, men jeg håber meget det kan 
lade sig gøre...” 
 
Det kunne det, og PD har i originalteksten til “Lykkeland” ved overskrifter, vist hvor i filmen de enkelte vers skal 
bruges. 
 
Der er 16 vers, (faktisk 17, men 2. vers gentages til afslutning), og overskrifterne var:  
Vers 1 og 2: “i forbindelse med begyndelsen”. 
Vers 3: “i forbindelse med ankomsten til lykkeland”.  
Vers 4: “i forbindelse med han kører i tog”.  
Vers 5 og 6: “i forbindelse med de grå gader”.  
Vers 7: “i forbindelse med fabrikken”.  
Vers 8: “i forbindelse med lykkelænderne”.  
Vers 9: “i forbindelse med pigen, der ta’r skridtet og den eksploderende lort”.  
Vers 10: “i forbindelse med jesusfolket”.  
Vers 11: “i forbindelse med billiardsalonen (pengene)”.  
Vers 12: “i forbindelse med hælerhandlen”.  
Vers 13: “i forbindelse med den blinde grammofonmand”.  
Vers 14: “i forbindelse med hundekirkegården”.  
Vers 15 og 16: “i forbindelse med slutningen”. 
 
En fantastisk sang, filmen burde vises alene for at man kunne høre PD’s originalmusik. 
 

***** 
 
1973  Danmarks Radio TV - Prod. Procidis - Bearb. Annelise Hasle 
  Lyd Ole Viggo Jensen 
 
Povl Dissing, fortæller - Gotha Andersen, fortæller - Finn A. Larsen, fortæller - Iben Wurbs, fortæller - sange: Børn fra 
Københavns Musikhøjskole - Birgitte Brun Folmann, sangtekster -  
 
  “Godnat” 
  1. “Colargol Og Musikken” 1 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 12. august 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 1. episode bliver Colargol drillet 
henne i skolen - og går sin vej.’ 
 
  1. “Colargol Og Musikken” 2 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 19. august 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 2. episode vil Colargol lære at 
flyve, med det er for svært for en lille bjørn.’ 
 
  1. “Colargol Og Musikken” 3 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
_Sendt 26. august 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 3. episode besøger Colargol 
fuglekongens slot og får en tryllefløjte.’ 
 
 



  1. “Colargol Og Musikken” 4 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 2. september 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 4. episode møder Colargol en 
cirkusdirektør, hr. Pimoulu, som antager ham til sit cirkus.’ 
 
  1. “Colargol Og Musikken” 5 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 9. september 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 5. episode rejser Colargol rundt 
med Pimoulus cirkus og optræder som den syngende bjørn.’ 
 
  1. “Colargol Og Musikken” 6 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 16. september 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 6. episode vil Colargol rejse 
hjem til sin far og mor, men det må han ikke for cirkusdirektøren Pimoulu.’ 
 
  1. “Colargol Og Musikken” 7 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 23.september 1973. ‘Fransk serie om en lille bjørn, der gerne vil lære at synge. I 7. og sidste episode hjælper alle 
skovens dyr Colargol til at komme hjem.’ 
 
  1. “Colargol Og Havet” 1 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 30. september 1973. ‘Fransk dukkeserie om en lille bjørn.’ 
 
  1. “Colargol Og Havet” 2 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 7. oktober 1973. ‘Fransk dukkeserie om en lille bjørn. I denne episode er Colargol svømmet for langt ud, men 
bliver samlet op af et skib.’ 
 
  1. “Colargol Og Havet” 3 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 14. oktober 1974. ‘Fransk dukkeserie om en lille bjørn. 3. episode: Colargol flygter fra skibet sammen med 
rumrotten Hektor og ravn nr. 12.’ 
 
  1. “Colargol Og Havet” 4 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 21. oktober 1973. ‘Fransk dukkeserie om en lille bjørn. I denne episode besøger Colargol og hans venner en 
isbjørnelandsby og spiser så meget is, at de alle får ondt i maven.’ 
 
  1. “Colargol Og Havet” 5 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 28. oktober 1973. ‘Fransk dukkeserie om en lille bjørn. 5. og sidste episode: Gaston og Andre prøver at fange 
Colargol. Men Colargol bliver hjulpet af sine venner, og bagefter holder de alle en stor skøjtefest.’ 
 

***** 
 
PD’s anden søn - Rasmus - blev født 3. september 1973 
 

***** 



 
1973.nov.5.  DR-TV –  
  Red. Gregers Dirckinck-Holmfeldt – Birgit Meister – Ulla Dahlerup – Hanne Mynster 
 
Povl Dissing, guitar og sang - Benny Andersen, klaver - Birgit Meister, vært - Leif Panduro - Niels Mathiesen, 
kulturminister og Vomer Sørensen 
   
  Hva’ mæ Kulturen?(31 min.) 
  1. “Svantes Drikkevise” (2.16) 
  2. “Muddermålet” (0.48) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Fra en litteraturudsendelse, hvor der bl.a. samtales om Leif Panduros nye bog “Den Ubetænksomme Elsker” (“som 
udkom i fredags”). “Muddermålet er ikke komplet på båndet, som kun indeholder de sidste 48 sekunder. 
 
1973.nov. 1,2 - POVL DISSING TAPE “LILLEBITTE BENJAMINO” 
 

*****  
 
1973.nov.16.  Live Frederikshavns Gymnasium 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Egon Aagaard, harmonika - Carsten Lund, guitar - Peter 
Bastian, fagot mv. - Søren Seirup, bas 
 
  1. “Benny Andersen introducerer” 
  2. “Lille Sang Til Nina” (1.45) 
  3. “Svantes Drikkevise” (2.15) 
  4. “Svante I Stormagasinet” (2.54) 
  5. “Svante I Paradis” (2.40) 
  6. “Længsel Efter Sverige” (3.00) 
  7. “Svantes Forårssang” (3.00) 
  8. “Svantes Sorte Vise” (3.02) 
  9. “Brev Fra Dig” (3.01) 
  10. “Svantes Lykkelige Dag” (2.58) 
  11. “Den Værste Sult” (2.58) 
  12. “Svantes Svanesang” (3.20) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen mfl. 
 
Selvom optagelsen har en del overstyringer af PDs stemme og guitar, så er den absolut værd at lytte til. Efter (6) kan 
man høre BA sige: “Lige i øjet!”. Om “Brev Fra Dig” siger BA “den handler om C-vitaminer”! og PD akkompagneres 
kun af Carsten Lunds akustiske guitar. “Svantes Lykkelige Dag” går ikke rigtigt, PD’s stemme lyder slidt og til sidst må 
han gribe til andre virkemidler, så som en vrængende stemme. Men der klappes nu godt efter hvert nummer. Efter (11) 
kniber det med at slutte samtidigt; Peter Bastian spiller videre, men redder det med en vrængende tone, som publikum 
så morer sig over. Alle viser spilles uden falbelader og lige “efter bogen”, der er ingen improvisationer eller soli af 
betydning. Maximalt 3 minutter pr. sang synes at være normen. Benny Andersen giver hver sang fra et halvt til et helt 
minuts introduktion. 
 
Kun “Årstiderne” og “Muddermålet” fremføres ikke. “Ved Pølsevognen” fremførtes, men er ikke på båndet. Der var 
ingen ekstranumre. 
 
Bandet havde ofte svært ved at få en trommeslager med på tur, og til disse to forestillinger, måtte de helt undvære. 
 
1973 1- POVL DISSING TAPE “SVANTES VISER”     080 
 

*****  
 
 
 



1973.nov.  Live Skagens Bio 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Egon Aagaard, harmonika - Carsten Lund, guitar - Peter 
Bastian, fagot mv. - Søren Seirup, bas 
 
  1. “Benny Andersen introducerer” (1.08) afbrydes 
  2. “Lille Sang Til Nina” (1.47) 
  3. “Svantes Drikkevise” (2.32) 
  4. “Svante I Stormagasinet” (3.02) 
  5. “Svante I Paradis” (2.02) 
  6. “Længsel Efter Sverige” (3.26) 
  7. “Årstiderne” (1.56) 
  8. “Svantes Forårssang” (3.24) 
  9. “Muddermålet” (4.11) 
  10. “Svantes Sorte Vise” (3.19) 
  11. “Brev Fra Dig” (2.13) 
  12. “Svantes Lykkelige Dag” (3.07) 
  13. “Den Værste Sult” (3.14) 
  14. “Svantes Svanesang” (3.34) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen mfl. 
 
Formentlig fra dagen efter koncerten i Frederikshavn (selvom dén er på B-siden af kassettebåndet). Der er ikke nævne-
værdige forskelle på de to koncerter. På båndet er de fleste af Benny Andersens introduktioner skåret væk. I (7) sker det 
uhørte, at Benny Andersen starter i forkert toneart, og efter at PD har sunget en linje, stopper Peter Bastian musikken 
med en bemærkning om, at “jeg tror vi ta’r en anden toneart!”, hvorefter han giver dem den rigtige!  
 
1973 1-13 - POVL DISSING TAPE “SVANTE-TUR NOV. 73”   079 
 

 
Plakat for koncerten på Jelling Seminarium 4. nov. 1973 

 
***** 

 
1973.nov./dec.  Godthåb 
 
Povl Dissing, sang og guitar, hca 7-9,11-17, tale 4-6 - Benny Andersen, klaver 1-3 - Egon Aagaard, harmonika 1-3 - 
Peter Bastian, fagot mv. 1-3- Søren Seirup, bas 1-3 - en grønlandsk børnehave 
 



  1. Instrumental med Benny Andersen 
  2. Instrumental med Balkan Trioen  
  3. “Duke’s Place” med Balkan Trioen og Benny Andersen 
  4. Grønlandske sange 
  5. Jazzband live 
  6. Besøg i en børnehave 
  7. “Sov Min Lille Hundemand” med PD 
  8. “Tinge-linge-later” med PD 
  9. “I Vores Gård” med PD 
  10. Børnene synger på grønlandsk 
  11. “Tre Små Kinesere På Højbro Plads” med PD og børnene 
  12. “Lille Peter Edderkop” med PD og børnene 
  13. “Hvem Synger Hvem Danser Hvem Spiller” med PD 
  14. “Under Den Hvide Bro” med PD og børnene 
  15. “Tommelfinger, hvor er du?” med børnene 
  16. “Lille Peter Edderkop” på grønlandsk med PD og børnene 
  17. “Peter Omar” (Mester Jakob) på grønlandsk med PD og børnene 
  18. Børnene synger 
   
“Vi var i Skagen i går aftes”, fortæller BA en kvinde, som åbenbart har lukket dem ind, for ellers “opholder jeg mig i 
køkkenet”. PD høres kun tale. Benny Andersen spiller et stykke på klaveret, mens andre tilsyneladende er ved at gøre 
scenen klar. Aftenens program indledes af “Balkan Trioen”, hvor Peter Bastian starter med at fortælle tonearter mv. “A-
mol igen!”. Kun åbningsnummeret er på båndet. 
 
Senere spiller BA “Dukes Place”, mens - sådan lyder det! - “Balkan Trioen” forsøger at ramme de rigtige toner. 
Derefter er der en stribe grønlandske sange, optaget ved en anden - privat og festlig - lejlighed. PD høres tale af og til. 
Optagelsen slutter netop, da PD tager guitaren frem. Senere er der en live optagelse af et jazzband, hvor PD høres tale 
bl.a. “Er der nogen, der har bestilt noget?” 
 
Side to starter med en optagelse fra flyet til Sønderstrømfjord, hvor sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås. Derefter 
en optagelse fra en børnehave, hvor PD starter med at forklare, at han har hentet en båndoptager, så børnene kan synge 
en sang for ham, som han så kan spille for sin lille dreng derhjemme. Der synges på livet løs og bankes og trampes til 
“Peter står med én hammer...” og flere andre. PD gør klar til at synge om den lille hundehvalp, med gøen og det hele fra 
både PD og børnene. Det bliver til en lille koncert, hvor PD og børnene skiftes til at synge på dansk og grønlandsk. Han 
får dem oven i købet til at synge “Mester Jakob” som kánon. 
 
1973.dec. POVL DISSING-TAPE “GODTHÅB DEC. 73” 
. 

***** 
 
1973.dec.31.  Danmarks Radio TV og P 3 -  prod. nr. 81.642-6-1 
  Prod. Jørgen Melgaard, Nele Rue og Erik Rasmussen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Gasolin’ - Peter Steen - Anders Erreboe & Co – Anette 
Klingenberg mfl. 
 
  1. “Pop-Op Nytårsfest” (90.00) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
En nytårs radioudsendelse på 90 minutter. Programmet kendes ikke, heller ikke om det er plader. 
 

***** 
 



 
 

1974  Danmarks Radio TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver  
 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” (2.00) uddrag 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Genudsendt i “Stop En Halv” i 1989 i uddrag (1.10) og i Danmarks Krønike “Gl. Danmark 1968-75” (2.00). Oprindelig 
fra en TV udsendelse med titlen “Svantes Lykkelige Dag”. Det vides ikke hvad programmet ellers indeholdt. 
 
Også vist i forbindelse med Benny Andersens 70 årsdag den 7. november 1999. Samtidig med udgivelsen af en 
oplæsnings-CD, som også indeholder hans seneste radiohørespil “Telefon”, blev der på DR2 den 3. november 1999 vist 
et lille klip fra “1973”, hvor de to spillede “Svantes Lykkelige Dag”.  
 

***** 
 
1974.feb.2.  Danmarks Radio P1 og P3 - Studie 2 - Tilrettel. Erik Moseholm 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Trille, sang og guitar 
 
  1. “Hvad Synger De Om?” (40.00) 
  Med Povl Dissing og Trille 
 
Sendt 2.2.1974. “En optagelse fra Radiohusets studie 2 med sangerne Povl Dissing og Trille kommenteret af et 
publikum. Interviewer Bodil Moseholm.” Indholdet kendes ikke. 

 
*****  

 
Fra den 13. til den 18. februar besøgte Povl Dissing og Benny Andersen Island. For første gang for PD’s vedkommende, 
mens BA havde været der i 1969 og læst op af sine digte. 
 

***** 
 
1974.sommeren Instr. Søren Hansen - Prod. SFC 
  Lyd. Laus Bengtsson/Søren Hansen 
 
Povl Dissing, sang guitar - Søren Seirup, bas - Ken Gudman, trommer - Carsten Lund guitar 
 
  1. “Spillemandens Bakspejl” (18.00) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
‘Stemninger fra Povl Dissing og hans gruppes rejse fra sted til sted for at optræde, set gennem maleren Søren Hansens 
blik. Filmen er typemæssigt en eksperimentalfilm og har ikke til hensigt at rapportere fra Dissings turné. (SFC 78.906)’ 
Udsendt i 1975. 
 
Søren Hansen: “Dette var en anden type film end de tre første. Jeg fulgte med Povl Dissing og hans musikere i løbet af 
et års tid, og optog en masse 8 mm film fra forskellige optrædener, som en slags skitse til filmen, som skulle optages i 



16 mm. Jeg var selv fotograf og Laus Bengtsson var lydmand. Han havde en mikrofon i manchetten og båndoptageren i 
brystlommen. Jeg havde kameraet og konceptet var, at vi skulle være til stede, men vi skulle lade som om, vi ikke var 
tilstede! Vi måtte ikke bruge klaptræ, lys og opstillinger eller instruktion. Vi måtte ikke forstyrre, men tage det som det 
var. Det skulle gøres, så ingen blev forulempet af det i et forsøg på at få det så ægte og nærværende som overhovedet 
muligt. (Var der nogen, som sagde, at “Dogme-film” var noget nyt!?) 
 
Vi havde fundet frem til at Laus skulle bruge sin ildtænder som “klaptræ”, idet mikrofonen opfangede klikket og kame-
raet lyset. Filmen skulle være dokumentariske billeder og lyd, og nu kunne jeg lige pludselig arbejde synkront med lyd 
og billede. Det var en stor ting, for det havde jeg jo aldrig før haft mulighed for. Men jeg fik klippet det sammen, og 
brugte Laus’ grundbånd til lydsiden. De blev spillet over fra små bånd til kvarttommebånd. Producenten ønskede den 
endelige kopi lavet på et laboratorium i Sverige, og så viste det sig desværre, at lydoptagelserne, som i forvejen ikke var 
perfekte, blev endnu mere forringet ved overspilningen til filmens lydspor. Det endte med, at laboratoriet sendte hele 
materialet retur med et kæmpe spørgsmålstegn ved hele lydsiden, den duede ikke! Det betød, at jeg var nødt til, at lave 
hele lydsiden om, så jeg ikke havde ret meget af den synkrone lyd tilbage; kun når det er støj eller larm, kunne den 
bruges. Men heldigvis, så havde jeg på en af mine udflugter med 8 mm kameraet, lånt en transportabel Nagra bånd-
optager. Hele lydsiden endte med at blive sange fra Mor Danmark turnéen (foråret 1973), mens billederne er fra Svante 
turnéen! 
 
Arbejdstitlen til “Spillemandens Bakspejl” var “Stederne”. Søren Hansen har stadig to filmruller med fraklip. 
 
“Selve 16 mm filmen blev optaget under en turné med Svantes Viser rundt i hele Danmark på 11 dage. (Ud over 
optagelserne, der blev brugt til filmen, så findes der et par timers fraklip.). En hård tur kan du tro, vi sluttede i Tivolis 
Koncertsal, med overrækkelse af sølvplader til gruppen for “Svantes Viser”.” 
 
For så vidt angår Laus Bengtssons lydoptagelser: Se “Gadeland”  
 
Søren Hansen slutter: “Konceptet til denne film, var egentlig tænkt med Peter Thorup i hovedrollen. Men han var i 
England og selvom jeg havde flere møder med ham, så ville han ikke. Men jeg havde et fint samarbejde med Povl, fordi 
han har det der vidunderlige gehør for tingene.” 
 

***** 
 
1974.aug.5  Live i Tivolis Koncertsal 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, piano, tale - Peter Bastian, fagot - Søren Seirup, bas - Carsten Lund, 
guitar - Egon Aagaard, harmonika - Flemming Quist Møller?, trommer 
 
  1. ”Intro til koncerten” (1.11) 
  2. ”Benny Andersen Introduktion” (0.24) 
  3. ”Samtale” (2.04) 
  4. ”Bjergets Sang Til Povl Dissing” (2.58) 
  5. ”Kagssagssuk” (1.14) afbrudt 
  6. ”PDs introduktion af Balkan Trioen” (1.34) 
  7. ”Balkan Trioen - instrumental” (13.43) 
  8. ”Blæs Vind Blæs Vindblæst” (0.47) afbrudt 
  9. ”Blæs Vind Blæs Vindblæst” (0.44) brudstykke af (8)  

10. ”Mor Danmark” (7.13) 
  11. ”Svantes Svanesang” (5.12) brudstykke 
  12. ”Trompet og percussion” (1.04) 
 
I starten af optagelsen gives der hele tiden instruktioner, om at følge denne eller hin (det er formodentlig lysmanden, 
som får instruktioner). Spor (1) er PD solo, som spørger om man kan høre! Åbenbart en mikrofonprøve! Den korte 
introduktion (2) er Benny Andersens introduktion til Svante-delen af koncerten, og det eneste som er bevaret fra første 
del. 
 
”Samtale” (3) er en samtale mellem PD og Peter Bastian i garderoben, måske i pausen mellem de to halvdele af koncer-
ten. PD bekymrer sig over, at stemmen er forsvundet efter ”i går”, hvor der åbenbart har været et festligt lag efter en 
koncert.  



 
Der efter er der igen optagelser fra koncerten. PD introducerer hver enkelt af sangene fra ”Mor Danmark” LP-en. Han 
introducerer på et tidspunkt ”Balkan Trioen”. Det er her: Peter Bastian, Egon Aagaard og Fleming Quist Møller?, som 
får en lille afdeling. Optagelsen er dog meget ufuldstændig - med en del båndstop og -starter - og den består formentlig 
af en række numre.  
 
Båndoptageren har stået tættest på trommerne og længst fra sangmikrofonen, desværre. Carsten Lund har en ikke så 
fremragende guitarsolo på ”Mor Danmark”, man fristes nærmest til at tro, at det slet ikke er ham! Optagelsen afbrydes 
og næste optagelse er ”Svantes Svanesang” med en smuk afslutning af Peter Bastian, som slet ikke vil stoppe igen! PD 
kommer med en bemærkning om det. Og så er koncerten slut. Mens nogle løber ud fra scenen, spillers der trompet! 
Måske PD? Desværre er der ikke noget fra ”Svante” delen eller fra prisoverrækkelsen. 
 
Måske er koncerten slet ikke fra Tivoli - på trods af PDs egen datering på æsken - men fra en senere dato, optaget oven i 
Tivloli-koncerten! Normalt sluttede ”Mor Danmark/Svante”-koncerterne med Svante-delen. 
 
Povl Dissing, Benny Andersen og de øvrige medvirkende på Svantes Viser fik under koncerten i Tivolis koncertsal - af 
Bent Fabricius-Bjerre, ejer og leder af Metronome - overrakt en sølvplade for salget af 25.000 eksemplarer. Han sagde 
bl.a. “... der er visse produktioner, man ikke er så stolt over at modtage sølv- eller guldplader for. Men denne LP har 
fortjent det. Den er allerede en klassiker.” 
 
Den 20. september 1975 fik de en guldplade for 50.000 solgte eksemplarer og salget har formentlig nu oversteget 
150.000. Helt op i 90’erne sælger den stadig, dog nu på CD. 
 
1974.aug. 1-12 - POVL DISSING-TAPE: ”FORSK. 1974”    289 
 

 
 

***** 
 
1974  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver (4) 
 
  1. ”Flyv Ud Fugl” (3.20) 
  2. ”Krakkekmut Mat Blues” (5.51) 
  3. “Langtfra Hjemme” (3.44) 
  4. “Svantes Allergiske Vise” (1.56) 
  Med Povl Dissing 
 



En optagelse, hvor PD har noteret ”Forsk: Flyv ud fugl - fremmedarb.”, men som så ofte før, er båndet blevet genbrugt 
senere. Her er det nogle optagelser, hvor Jonas synger med sin far. Ifølge PD, var Jonas meget syngende som lille, mens 
Rasmus ikke var til at lokke. I dag er det som bekendt omvendt! 
 
Pludselig dukker Benny Andersen op, og de to øver et par vers af ”Svantes Allergiske Vise”, mens Jonas tumler rundt! 
Undervejs kommer en optagelse af en gadesanger, som synger ”Gi’ Mig En Hest, Mor!” på dansk og tysk. Her efter 
kommer igen en optagelse med Svante-holdet.   
 
Nogle af de oprindelige optagelser på båndet er dog bevaret. Bl.a. det, som må have udgjort de allerførste forsøg på 
”Flyv Ud Fugl”, som først blev indspillet i 1977 på Lp’en ”Lykkeland”.  Teksten er klar, men melodien og guitarspillet 
mangler lidt i forhold til den endelige version. Det samme gør sig gældende med de to næste sange. Måske er optagel-
sen i virkeligheden lavet tættere på pladeudgivelsen? En gang i foråret 1977? Tilstedeværelsen af en øvetime med 
”Svantes Allergiske Vise” peger på 1975, idet sangen først blev indspillet til filmen ”Da Svante Forsvandt” i oktober 
1975. 
 
”Fremmedarb.”, som der ikke er spor af, må have været en ældre optagelser af forstudier til lydsporet til filmen ”Gæste-
arbejderne” fra 1973, bl.a. med den originale udgave af ”Lykkeland”. 
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***** 
 
1974.aug.21.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen,  
  Folkemusikhuset I Hogager 
 
Povl Dissing, sang og guitar 2,3 - Ingeborg Munch, sang 1-7 - Jonas Dissing, tale 
 
  1. “Der Er Noget I Arken” (0.17) 
  2. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” (2.40) 
  3. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor” (1.07) 
  4. “Send En Hilsen Hjem” (0.21) 
  5. “Jeg Vil Ingen Kær’ste Ha’” (0.30) 
  6. “Skynd Dig, Skynd Dig, Ellers Går Det Galt” (0.46) 
  7. “Bette Mett’ (0.48) (“Skæve Thorvald/Lotte Død”) 
  Med Ingeborg Munch og Povl Dissing 
 
I bogen “Ingeborg Munch: “Hvorfor Mon Jeg Synger”“ Folkemusikhus 16, 1995, side 95, er følgende citat hentet fra 
dette torsdagsarrangement (PD's udsagn efter (3)).  
 
PD: “Jeg har fundet ud af, hvis vi to skal synge sammen, altså, hvis jeg skal give noget med der, så er det altså noget 
med at kaste sig ud, ligesom at kaste sig ud fra fem meter vippen. Du kan ikke begynde at spekulere på, hvordan ska’ du 
nu lægge den stemme - lige op på siden af dig, helst så tæt som muligt.” Ingeborg: “Ja! nemlig!” PD: “Så blir’ man 
trukket med rundt! Det er min store oplevelse, når vi har sunget sammen.”  
 
Bogen, som varmt anbefales, indeholder en lang række af Ingeborg Munchs sange, og er udgivet af og kan bestilles hos 
Folkemusikcentret i Hogager, Langgade 87, 7500 Holstebro (97 46 83 69). (Som desværre siden er lukket! Men 
Folkemindesamlingen i Kbh. har den vel stadig) 
 
Ingeborg Munch blev født 1. marts 1906 og døde 8. august 1978. Disse optagelser er fra ud på de små timer, hvor 
deltagerne er trætte, og sangene bliver kortere og kortere. 
 
1974.aug. 1-7 - HOGAGER-TAPE “74/70” 
 

***** 
 
 
 
 



1974.okt.14.  Danmarks Radio TV – prod. nr. 50938-8-1 
  Tilrettel. Johannes Møllehave og Annett Wolf 
 
Povl Dissing, sang, 2,3 - Benny Andersen, klaver 1-4 – Peter Bastian, klarinet, fagot 1,2,4 – Egon Aagaard, harmonika 
1,2,5 – Carsten Lund, guitar 1,2 – Søren Seirup, bas 1,2 - Kirsten Walther - Ole Ernst - Freddy Fræk, sang 4,5 – Trille, 
sang 5 - 
 
  “Det Flimrer For Mit Livssyn” (40 min. 47 sek.) 
  1. ”Svantes Sorte Vise” (1.00) instrumental 
  2. ”Brev Fra Dig” (2.30) 
  3. “Svantes Lykkelige Dag” (3.07) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen m.fl. 
 
  4. ”Blomsten og Bien” (2.15) Freddy Fræk og Trille 
  5. ”Jeg er en ren fiasko” (2.12) Freddy Fræk 
 
‘En udsendelse med og om Benny Andersen.’ Sendt 14. oktober 1974.  Trille og Freddy Fræk synger ”Blomsten og 
Bien”, som Povl Dissing og Benny Andersen siden havde fast på repertoiret i mange år. 
 
De medvirkende fremsagde også forskellige Benny Andersen tekster. Benny Andersen ”Her er” – ”Tidligt” - Kirsten 
Walther ”Kærlighed” og ”Den forvænte Havfrue” – Freddy Fræk ”Sabine” – ”Mærkelig misstemning” – Ole Ernst 
”Kærligheden” - ”Mellem os” - ”Et lykkeligt menneske” – ”Familieidyl” - Trille ”Lykken” og ”Hypokonder”. PD er 
iført rød trøje og gult tørklæde. Klip herfra er ofte benyttet siden hen. I (3) ser man kun PD gå rundt ved en søbred. 
 
17974.okt. 1-5 – DVD fra TV ”DET FLIMRER FOR MIT LIVSSYN”   397 
 

***** 
 
1975.maj.23.  Danmarks Radio - Tilrettel. Kasper Neergaard 
 
Følgende interviewes: Povl Dissing - Per Kofoed - Peter Ingemann - Iben Melby og Bodil - Hans Christian Laursen - 
Leif Grage - Hans-Jørgen Nielsen - Jan Schultz Lorentzen - Georgios og Alice Marinos - Peter Ørting - Leif Jensen - 
Ebbe Reich - Vagn Lundbye - Hugo Jensen - Peter Duelund -  og der spilles plader med Furekåben - Skousen og 
Ingemann - De fortabte Spillemænd - Røde Mor - Slumstormerne - Med kærlig Hilsen - Victor Jara - Benny Holst - 
Swing-Jørgens Rytmecircus 
 
  “5 Års Bogcafe (90.00)” 
  1. Interview 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 24.5.1975. ‘En montage om ‘Husets Bogcafe’, som eksisterede 1969-74, indgår i programmet ‘Sommerens 
litteraturradio’. En række personer interviewes om Bogcafeens virke. Bl.a. Povl Dissing: “som mener at miljøet næsten 
var som en stor familie. Ud fra Bogcafeens miljø opstod også andre aktiviteter i byen.”’ Al musik er fra plader. 
 

***** 
 
1975.juli  Danmarks Radio TV - Live Skagen Visefestival -  
  Prod. Edmont Jensen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Ewert Ljusberg - Hvalsø-spillemændene - Ina Løndahl - Gerda Nystad, tegninger. 
 
  “Viser På Skagen” 
  1. “Svantes Sorte Vise” 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
‘Det andet af tre programmer med klip fra årets visefestival.’ Sendt 7. september 1975. Indholdet kendes ikke, men PD 
sang bl.a.(1). 

***** 



 
1975.sep.20.  Dagmar Teatret, København 
 
Povl Dissing og Benny Andersen får overrakt en guldplade for Svantes Viser, som nu har solgt 50.000 eksemplarer. 

 

 
Duoen beundrer guldpladerne 

 
***** 

 
1975.sommer  Instruktør Henning Carlsen -  
  Manuskript Henning Carlsen & Benny Andersen 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-5,7-18 - Benny Andersen, klaver 1-7,10-15,17,18 - Peter Bastian, fagot, 1-7,10-
12,14,17,18 klarinet 15 - Carsten Lund, guitar, 1-7, 10-12,14,15,17,18 akk. guitar 16 - Søren Seirup, bas 1-7,10-
12,14,15,17,18 - Egon Aagaard, harmonika 1-10-12,14,15,17,18 - samt en række skuespillere bl.a. Karl Stegger - Helge 
Kjærulff Schmidt - Elin Reimer - Ingolf David, som pølsemand - Trille som journalist og Fritze Hedemann som Nina. 
Svante Svendsen “spiller sig selv” og høres kun. Det er forfatteren Niels Barfoed, som låner Svante stemme. 
 
  “Da Svante Forsvandt” 82 min. 
  1. “Svantes Drikkevise” (2.57) 
  2. “Lille Sang Til Nina” (0.55) uddrag 
  3. “Den Værste Sult” (1.11) 
  4. “Den Værste Sult” (1.21) 
  5. “Svantes Svanesang” (3.35) 
  6. “Ninas Tema” (1.20) 
  7. “Svantes Forårssang” (3.27) 
  8. “Muddermålet” (0.33) afbrudt 
  9. “Muddermålet” (2.42) 
  10.”Årstiderne” (1.54) 
  11.”Længsel Efter Sverige” (3.04) 
  12.”Svante I Paradis” (1.55) 
  13.”Svantes Lykkelige Dag” (2.57) 
  14.”Svante I Stormagasinet” (2.30) 
  15.”Svantes Sorte Vise” (4.19) 
  16.”Brev Fra Dig” (2.08) 
  17.”Svantes Allergiske Vise” (1.58) 
  18.”Svantes Svanesang” (2.54) under slutteksterne 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
  19. ”Ved Pølsevognen” 
  Med Benny Andersen og Ingolf David 
 



Filmen havde premiere 12.12.1975 i 7 biografer bl.a. Dagmar i Kbh og Køge Bio. Filmen viser klart, at det at være 
skuespiller, er en kunstart for sig. Handlingen drejer sig om lyrikeren Svante Svendsen født den 3. november 1926, som 
er forsvundet eller i hvert fald sidst set 28.2.1971. Benny Andersen render filmen igennem rundt for at finde Svante og i 
gulnede, utydelige tilbageblik overværer vi nogle af deres samtaler, hvor BA - udover noget drikkeligt - får viserne af 
Svante. Der er mange optagelser fra live-optræden.  
 
”Ved pølsevognen”, som var fast ingrediens når viserne fremførtes live, er med i filmen, hvor Benny Andersen og 
pølsemanden (Ingolf David) opfører dialogen. 
  
Musikken er optaget på en række spillesteder, hovedsageligt i “Teaterbygningen” i Køge (hvor forestillingen udeluk-
kende var arrangeret på grund af filmoptagelserne). (8) og (9) er optaget i Restaurant Kongekilden i Klampenborg (og 
er kun med PD og Egon Aagaard), (15) er optaget andetsteds. Mens (16) (PD og Carsten Lund) og (17) er optaget i 
Rosenbergs studie ((16) har leveret billedet af PD til filmens plakat). 
 
Flere af viserne i filmversionen overgår næsten pladeoptagelserne. Bl.a. (15), hvor alle får lejlighed til en solo. Filmen 
fik gode anmeldelser, men det må skyldes den fremragende musik. Filmen er et must for alle Dissing/Andersen/Svante 
fans. Optagelsene sluttede i september.  
 
Man gjorde et stort nummer ud af i filmen, at holde Svante uset og ukendt, og der er ingen kreditering af den person, 
som lægger stemme til Svante. Men det kan da nu afsløres, at det er Benny Andersens gode ven og kollega, forfatteren 
Niels Barfod, som giver Svante mæle. 
 
Undervejs på tournéen “flippede” Søren Seirup og udeblev fra en koncert, og det skabte voldsomme problemer på hol-
det. En dag i Køge gik det galt, og mens PD, som så ofte før, holdt hånden over en ven, var Benny Andersen ved at gå 
ud af sit gode skind, og instruktøren sad opgivende og kiggede ned i gulvet. Seirup blev derfor “fyret” fra holdet. Han 
medvirker derfor ikke på den efterfølgende singleplade, som blev lagt ind i filmen. 
 
Filmen blev finansieret gennem salg af andele på 10.000 kr. og på trods af de - for det meste - gode anmeldelser gav den 
underskud. 
 
1975.dec. 1-18 - Film “DA SVANTE FORSVANDT” PATHE/NORDISK FILM 
 
? 1-18 - Video “DA SVANTE FORSVANDT” PATHE/NORDISK FILM 127388  421 
 
2006 1,2 – DVD "DA SVANTE FORSVANDT" SF DVDS 00215   400 
 



 
Biografannonce og "Da Svante forsvandt" som video 

 

 
og som DVD 

 
***** 

 
1975.okt.  Prod. Peter Abrahamsen - Wifoss Studie 
 
Povl Dissing, sang 1 - Benny Andersen, klaver - Egon Aagaard, harmonika 1 - Peter Bastian, klarinet 1, fagot og penny-
whistle 2 - Carsten Lund, guitar 2 - Fritze Hedemann, sang 2 
 
  1. “Svantes Allergiske Vise” (2.50) 
  Med Povl Dissing & Benny Andersen 
 
  B-side 
  2. “Nina’s Tema” (2.40) 
  Med Benny Andersen 
 



Begge er skrevet af Benny Andersen og er fra filmen “Da Svante Forsvandt”. Singlen er udsendt i et cover med fire 
siders tekst, noder og billeder. På CD’erne er det tydeligt at høre, at masterbåndet til disse to optagelser må være for-
svundet, da den anvendte “master” til disse to numre er en vinylskive! Der er tydelig nålestøj. Det gælder både CD’en 
fra Exlibris og den senere fra Elap. Peter Abrahamsen, som var leder af Exlibris, mener, at der maximalt er udsendt 
1.000 eks. af singlen. 
 
1975.dec. 1,2 - 7” “SVANTES ALLERGISKE VISE” EXLIBRIS EXL 1   025 
 
? 1,2 - VIDEO “DA SVANTE FORSVANDT” PATHE-NORDISK FILM  421 
 
1989 1,2 - LP/CD “SVANTES VISER” EXLIBRIS EXL 50.001 – rødt cover  089 
 
1989 1,2 - LP/CD “SVANTES VISER” EXLIBRIS EXLCD 50.001   140 
 
1995 1,2 - CD “SVANTES VISER” ELAP 46542CD    108 
 
2006 1,2 – DVD "DA SVANTE FORSVANDT" SF DVDS 00215   400 
 

 
Bag- og forside 

 

   
 

***** 
 



 
Svante var en god reklame for øl!  

Men det var nu ikke Grøn Tuborg, der blev drukket! 
Det var Porter!! 

 
***** 

 
1976.jan./feb.  Prod. Poul Bruun/Leif Roden 1,4 -    
  Ivar Rosenberg Studiet/Teknik, Freddy Hansson 1   
 
Povl Dissing, sang 1 på 3. vers - Anisette Hansen, sang 2. vers - Sebastian, sang 1. vers - Thomas Koppel, piano - 
Bifrost: Finn Jensen, guitar og kor - Asger Skjold, bas - Torben Andersen, orgel - Mogens Fisher, trommer - Anapurna 
(Peter Gundorff), Ida Klemann og Tom Lundén, kor 
 
  1. “I Kan Ikke Slå Os Ihjel” (4.21) 
  Med “Det Internationale Zigeuner Kompagni” 
 
  Øvrige sange på pladen: 
  2. “Budbringeren” - Sebastian med Peter Thorup 
  3. “Christianitter, Jydske Knejte” - Djurslandsspillemændene 
  4. “Titusind Folk” - Bifrost 
  5. “De Vilde Blomster Gror” - Savage Rose 
  6. “Ud Af Mørket” - Hyldemor 
  7. “Ghetto Svend” - C.V. Jørgensen 
  8. “Majestætens Marionetter” - Ache 
  9. “Orlavær” - Secret Oyster 
  10. ”Operation Codylorange” - Totalpetroleum 
  11. ”Ulvetid” - Gnags 
  12. ”Det Er En Kold Tid” - Kim Larsen 
  13. ”Christiane” - Spillemændene 
  14. ”Christianias Kampsang” - Osiris 
  15. ”Nu Ka’ Det Snart Være Nok” - Røde Mor 
 
Et epos for bevarelsen af Fristaden Christiania. Det er anført, at Sebastian og Anisette har arrangeret sangen, som Tom 
Lundén har skrevet. Pladen er ikke på nogen måde sjælden, men er ofte urimeligt dyr. Det morsommeste indslag, er 
uden tvivl “Operation Codylorange” med Totalpetroleum (Monrad & Rislund). 
 
PD er forskellige steder anført som medarrangør, men han afviser, at han skulle have været med til arrangere sangen, 
for: “Jeg kom bare og sang min del, uden at kende den på forhånd”. Men ikke desto mindre findes der i PD’s bånd-



samling en indspilning af sangen, hvor Tom Lundén synger alle vers. Siden er de tre vokalister lagt på. Den musikalske 
backing er med Bifrost, præcis som på den udsendte version. 
 
Der er udsendt fire CD udgaver: CBS udsendte en CD i 1990, som jeg aldrig har set. ELAP genudsendte den i 1994 og i 
2001 i anledning af 25 året for LP’en, udsendte Sony et lille CD-oplag, som tilsyneladende kun var til salg i Christiania. 
CD’en er holdt i sort og coveret er det originale fra LP udgaven, hvor de to andre CD’er har nyt cover. I 2010 indgik 
Christiania pladen i Universals box-set. 
 
1976.mar. 1-15 - LP “CHRISTIANIAPLADEN” CHRISTIANIA P 1 CBS   017 
 
1990.juli  1-15 - CD “CHRISTIANIAPLADEN” CBS/SONY  HOL 0042    
 
1994 1-15 - CD “CHRISTIANIA” ELAP 46474CD (genudsendelse af ovenstående 0042) 109 
 
1995 1 – CD “HIT NEWS 2 – 18 TOP HITS” ELAP 24162-2    
  
1997.mar. 1 - CD-2 “HVIS DU TROR DU ER NOGET” CMC 6090-2   180 
 
1997 1 – CD ”DET BEDSTE AF DANSK MUSIK 1975-77” EGMONT EMC 7577310 
 
1999 1 - CD “DANSKE KLASSIKERE - KENDER DU DET?” EXLIBRIS/EPITONE EPICD 2004 262 
 
2001 1-15 – CD ”CHRISTIANIA” SONY MUSIC SMCD 8207   293 
 
2005 1- CD-3 ”DERFRA HVOR VI STOD –  

SANGE MED MERVÆRDI” UNIVERSAL UMD 9874114  357 
 
2010 1 – CD ”CHRISTIANIA” UNIVERSAL UNI 275 256 2 
 (Indgik i ”DANSK ROCK HISTORIE” et boxsæt med 16 CD’er) 
 

   
For- og bagcover  

 



   
Inder-cover med tekst og  bechifringer 

 

   
 

   
1990-udgaven genudsendt som ELAP CD i 1994 



   
2001-udgaven 

 

 

 
 



 
CD-16 fra 2010 – indeholder Christiania CD’en 

 
***** 

 
1976.jul.24.  Optaget hos Anelise Knudsen 
 
  1. “Anelise fylder 40 år I” 
  2. “Anelise fylder 40 år II” 
  Med venner og gæster 
 
To kassettebånd hvor Povl Dissing har skrevet omslaget. På det første synger Anelise Knudsen “Stedfaderen” og 
derefter er der fødselsdag. På det andet bånd, er en række underholdende indslag fra festen. På side to er det efter-
følgende øvebånd optaget oven i festen, men til allersidst på båndet, har et enkelt vers fra en fødselsdagssang overlevet. 
Det er med Ingeborg Munch som forsanger. 
 
Dette bånd, er formentlig PD’s kopi af det fødselsdagsbånd, som i sin helhed er bevaret som Hogager-tape “76/52”. 
 
1976.jul. 1,2 - HOGAGER-TAPE “ANELISE FYLDER 40 ÅR” 
 

***** 

  
 

***** 
 
 
 
 
 



1976.jul.24.  Optaget hos Anelise Knudsen 
 
Povl Dissing, sang og guitar 2-3 - Sidsel Knudsen, sang 1 - Ingeborg Munch, sang 1-3 
 
  1. “Gid Alle De Bjerge” (2.58) 
  2. “Som Stjernerne på Himlen Blå” (2.05) 
  3. “Der Er Lys I Lygten” (3.07) 
  Med Povl Dissing, Ingeborg Munch og Sidsel Knudsen 
 
En optagelse fra Anelise Knudsens 40 års fødselsdag. Båndoptageren er selvfølgelig klar, ligesom gæsterne er indstillet 
på, at de bliver optaget. I (1) er det husets datter, som fører an. Ingeborg Munch demonstrerer, at hun har svært ved, at 
følge andre, både tekst- og melodimæssigt. Hun er - og vil helst være - sin egen. 
 
I (2) er IM lidt “kostbar”, da hun bliver opfordret til at synge “Som Stjernerne På Himlen Blå”. “Der er da ingen stjer-
ner!” Så bliver PD opfordret til at gå i gang. Og straks følger IM efter med udbruddet: “Do falsk!”, men af sted går det. 
På (3) hjælper hele forsamlingen (og en gøende hund) med. IM viser igen sin selvstændighed. Det er en lidt anden form 
for andenvokal, end når PD spiller med Benny Holst. Der findes adskillige bedre IM optagelser. 
 
Der er i alt 36 “indslag”, som er optaget på båndet. Kun de PD-relevante er medtaget. 
 
At Ingeborg Munch har lært PD en række sange, fremgår af hans repertoire. Det drejer sig bl.a. om: “Den Sorte Sejler”, 
“Det Døende Barn”, “Vinden Tuder”, “Som Stjernerne På Himlen Blå”. Derudover havde IM “Alperosen” og “Der Er 
Lys I Lygten” på sit repertoire, men dem har PD næppe fra hende. 
 
1976.jul. 1-3 - HOGAGER-TAPE “ANELISE 40 ÅR 76/52” 

 
***** 

 
1976?  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade? 
 
Povl Dissing, sang og guitar, hca - Jonas Dissing, sang og tale - Rasmus Dissing, sang og tale -  
? bas - ? trommer 
 
  1. “Skin Solskin” (8.57) 
  2. “Lille Anna” (2.09) ukomplet 
  3. “Alperosen” (5.47) 
  Med Povl Dissing 
 
Et bånd, som er overspillet med “Jonas Synger”. Til slut er der bevaret en optagelse fra en øvedag med bas og trommer. 
Der øves på “Skin Solskin”, men det virker som om, at teksten ikke er på plads endnu, idet PD mest nynner og scat 
synger. Allersidst på båndet er nogle live-optagelser med PD solo med guitar og mundharmonika. Bl.a. høres 
“Alperosen” og lidt af “Lille Anna”, og nu er det ikke “to betjente som ringer på, og henter far’n”, næh, nu er det tre! 
Måske fra Vise Vers Huset i Tivoli? Der er i hvert fald tale om et mindre sted. 
 
Resten af båndet er med PD og børnene som synger børnesange. Dateringen skyldes den meget unge Jonas, som også 
høres på båndet. 
 
1976? 1-3 - POVL DISSING-TAPE “JONAS SYNGER” 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 



1976.sommer  Optaget i Grønlandshuse 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, sang - Rasmus Dissing, sang  
 
  1. “Langt Fra Hjemme”* 
  Med Povl Dissing 
 
Optagelser fra sommerferien i Grønlandshuse, hvor trioen Dissing, Dissing og Dissing synger og spiller! For Rasmus’ 
vedkommende er det dog svært at koncentrere sig. Da Rasmus er lagt i seng, fortæller Jonas, at hans bedste sang er den 
med “Fuglene, der fløj højt op mod nord”. I en alder af knap 6 år kan han allerede teksterne. Side to er optagelser fra en 
ny dag. Rasmus vil gerne synge “Se Den Lille Kattekilling”, men Jonas gider ikke, fordi de synger den så tit i børne-
haven. Man bemærker, at børnene fra første færd, har sagt “Povl” til deres far. Båndet indeholder en overraskelse til 
sidst, nemlig “Lang Fra Hjemme”, som her høres første gang. Tekst og melodi svarer helt til den indspillede version, 
bortset fra at her er PD solo.  
 
1976 1- POVL DISSING-TAPE “GRØNLANDSHUSE 76” 
 

***** 
 
1976.sommer?  Optaget i Odense hos Evald Thomsen på scenen. 
 
Povl Dissing, guitar, hca og sang - Evald Thomsen, violin 5 - 
 
  1. “Instrumental” 1 
  2. “Instrumental” 2 
  3. “Instrumental” 3 
  4. “Gadeland” 
  5. “Amazing Grace” 
  6. “Rime-Rikke”* 
  7. “Kagssagssuk”* kun starten 
  Med Povl Dissing 
 
Båndet indeholder flere optagelser, hvor PD øver og prøver at “finde” melodien (1-3). “Gadeland” er skrevet af Laus 
Bengtsson, og skulle indgå i et radiostykke, som aldrig blev gjort færdigt (se 1972-75). Det er noget af en overraskelse, 
at “Gadeland” findes i en optagelse fra 1976, men måske skyldes det, at Laus Bengtsson på denne tid var ved at lægge 
sidste hånd på projektet?  
 
Optagelsen med PD og Evald Thomsen skæmmes af, at der tales i lokalet, og at de to sidder for langt fra mikrofonen. 
“Amazing Grace” prøves nogle gange og PD bryder ind i mellem ud i tra-la-la, men melodien letter aldrig. Senere 
foreslår PD, at Evald Thomsen går med op på scenen. (6) er PD live og kunne godt være “Rime-Rikke”, men det er ikke 
til at høre. Måske er dette en optagelse fra årene 1972-75, hvor Laus Bengtsson optog til “Gadeland” mv. Optagelsen er 
teknisk rigtig dårlig med varierende hastighed. 
 
Dateringen skyldes, at de øvrige optagelser på denne side af båndet er optaget i sommerferien 1976. 
 
1976 1-7 - POVL DISSING-TAPE “MØDE M. E. THOMSEN I ODENSE” 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1976.sommer  Optaget hos Benny Andersen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “Som Stjernerne På Himlen Blå” (2.38) 
  2. “Vildanden” (1.58) 1. version (afbrydes) 
  3. “Vildanden” (1.58) 2. version (afbrydes) 
  4. “Vildanden” (0.42) 3. version (afbrydes) 
  5. “Birken” (3.36) 
  6. “Krakkemutmat Blues”* (4.11) 1. version 
  7. “Krakkemutmat Blues”* (2.39) 2. version 
  8. “Gi’ Mig En Hest, Mor!” (2.26) 1. version 
  9. “Gi’ Mig En Hest, Mor!” (0.28) 2. version (afbrydes) 
  10.”Gi’ Mig En Hest, Mor!” (0.28) 3. version (afbrydes) 
  11.”Kagssagssuk”* (3.41) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Et øvebånd optaget hjemme hos Benny Andersen forud for deres optræden i Tivolis Vise Vers Hus. Det var her pladen 
“Køb Blomster” blev optaget. Øveaftenen er optaget oven i båndet med Anelise Knudsens 40 års fødselsdagsfest.  
 
Efter “Som Stjernerne På Himlen Blå” (1) siger PD, at der for øvrigt er et vers mere; men vi får det ikke at høre. Som 
indledning til “Vildanden” siger PD: “Den skal ikke være alt for hurtig, den skal have sådan et underligt mellemsving”, 
hvorefter de spiller den rigtigt langsomt, med en frasering fra PD, som ikke ellers høres i denne sang. Benny Andersen 
spiller lidt improvisatorisk i forhold til pladen. PD stopper efter et par minutter, og bemærker noget om tempoet, BA 
siger: “Tempoet? Forcerer jeg?” PD: “Nej, jeg tror det er tempoet, den kører for voldsomt på, eller sådan. Jeg tror bare, 
den skal være lidt mere..” BA: “Lidt mere? Lidt mere..! Der er noget med en akkord et sted.” Og så går de igang igen. 
De forstår hinanden. Stopper igen og enes om, at den skal spilles i A, og tager den en gang til. Afbryder igen og enes 
endeligt om den rette toneart. Sangen kom ikke med på pladen. 
 
“Krakkemutmat Blues” er en ny sang, og den spilles i en dramatisk bluesstil, med frit pianospil fra BA. Da sangen 
afbrydes ved omkvædet, siger PD: “Der skal laves ligesom en dobbelt knude lige der. Jeg ved ikke, hvordan det siges 
rent harmonisk, men altså; Krakkeleret konfuuuus, Krakkemutmat Blues, og så kommer den, Krakkeleret konfuuuuuus, 
Krakkemutmat Blues. Hvis jeg synger det sådan første stemme, og hvis du så lægger sådan noget “mudder” der under.” 
BA: “Ja, ja”. Anden version er med BA’s klaverspil i forgrunden, og den spilles på en meget jazzet måde. BA bemær-
ker, at der er en dur i starten, og at den slutter i A-mol, “Det må jeg indprente mig.” Den kom heller ikke med på 
pladen. PD siger, at han må have skrevet sangen for “nogle år siden”, altså omkring “Mor Danmark” perioden, hvilket 
også forklarer, Seirups involvering. 
 
PD forslår i “Gi’ Mig En Hest, Mor”: “Skal vi ikke aftale, at i stedet for at jeg synger de midterste vers, så laver du et 
klaver..” Den er BA med på. Anden version stoppes, da BA synes, at takten er forkert. “Jeg tror vi skal holde den i tre-
fjerdedel.” Og det prøver de så, med BA’s fod til at markere takten. Der stoppes igen, og BA mener, at det er bedst, at 
PD indleder. PD mener til gengæld: “Det er meget tilfældigt, hvordan jeg får startet.” BA: “Ja, men jeg er meget lyt-
tende, ved du”. Herefter går de i gang med “Kagssagssuk”. 
 
1976 1-11 - “HOGAGER-TAPE 76/53” 

 
***** 



 
Benny Andersens tekstudkast til brug for bagcoveret af “Køb Blomster”.  

PD skrev dem rent. 
 
1976.sep.6.-11. Prod. Peter Abrahamsen - Live Vise-Vers Huset, Tivoli 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen”* (2.00) (“En Lille Sang”) 
  2. “Som Stjernerne På Himlen Blå” (3.26) 
  3. “Der Er Lys I Lygten, Lille Mor (3.37) 
  4. “Den Sorte Sejler” (4.17) 
  5. “Bjergets Sang Til P.D.”* (2.32) 
  6. “Kagssagssuk”* (5.18) 
  7. “Susine”* (5.18) 
  8. “Køb Blomster” (5.43) 
  9. “ “NN Blues”/Troubadouren”* (5.53) 
  10.”Gi’ Mig En Hest, Mor!” (3.16) (“Drengen & Hesten”) 
  11.”Birken” (5.02) 
  12.”Bien Og Blomsten” (3.15) 
  13.”Svantes Svanesang” (4.21) 
  14.”Sov Nu, Du Lille” (3.20)    
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Første live-plade uden andre sangere. Der blev optaget 5 aftener i Vise-Vers-Huset i Tivoli, hvor PD havde nogle af 
sine allerførste optrædener. Peter Abrahamsen mixede siden de bedste optagelser sammen til pladen. En flot plade, som 
klart og tydeligt viser atmosfæren, når duoen står på scenen. 
 
Pladen blev ikke den store succes, og Benny Andersen fortæller i et interview fra 1989, at det vel til dels skyldtes, at der 
var avisstrejke, da pladen udkom, så ingen kunne skrive om den. Derfor er den næsten glemt i dag. Men en perle er den, 
med en blanding af PD’s gamle repertoire og det nyere fra samarbejdet med Benny Andersen. 
 
En anden grund kunne være, at som opfølger til “Svantes Viser”, havde publikum måske ventet sig noget andet? 
 
I PD's båndsamling findes to bånd fra optagelserne. Tilsammen indeholder de alle 14 numre, men i rækkefølgen: 9-14 
og 1-8. Altså først side 2 og så side 1, hvilket også kunne have været den endelige udgivelse, da både (8) og (14) inde-



holder “farvel og godnat”. Benny Andersens klaversolo “NN Blues” fungerer som intro til “Troubadouren”. Til den 
endelige pladeudgivelse, er der redigeret mellem numrene. 
 
1976 1-5,9-14 - “POVL DISSING & BENNY ANDERSEN ”7½” COPY REDIGERET MASTER” 286 
 
1976 6-8 - “POVL DISSING & BENNY ANDERSEN” 7½” COPY AF MASTERTAPE” 286 

 
1977 1-14 - LP “KØB BLOMSTER” ABRACADABRA ABC 105   007 
 
2003 1-14 – CD ”KØB BLOMSTER” ABRACADABRA ABC 105   308 
 

   
 

   
 



 
Der må have været mindst to oplag. Her mangler ”Made in Denmark” på side 1 

 

   
CD-udgaven fra 2003 

 
***** 

 
1976  Danmarks Radio TV -  
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen” (2.01) (“En Lille Sang”) 
  2. “Kagssagssuk”* (4.35) 
  3. “Svantes Lykkelige Dag” (2.52) 
  Med Povl Dissing & Benny Andersen 
 
Fra TV udsendelsen “Portræt Af Folkesangeren Povl Dissing”, som blev sendt april 1977. Optagelserne er formentlig 
fra “Køb Blomster”-turnéen. 

***** 
 
 
 
 
 



1976  Danmarks Radio TV - Bearb. Gunvor Bjerre -  
  Nordvision fra Sverige 
 
Povl Dissing, fortæller 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 2. sep. 1976. ‘Kalle tænker på vinter. Kalle ligger oppe i sit træ og drømmer om, hvordan det vil blive til vinter. 
Genudsendt 24. august 1980. 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 30. sep. 1976. ‘Kalle ligger i sit træ og drømmer om at komme på ferie.’ 
 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 1. okt. 1976. ‘En tegnefilm om drengen Kalle, der ligger oppe i sit træ, og tænker på, at købe dyrene fra en 
dyrehandler, der skal lukke.’ Genudsendt 21. novmeber 1977. 
 
 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 7. okt. 1976. ‘Kalle ligger i sit klatretræ og forestiller sig, hvordan det ville være at kunne flyve.’ 
 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 8. okt. 1976. ‘En tegnefilm om drengen Kalle, der ligger oppe i sit træ og tænker på at lave en opfindelse.’ 
Genudsendt 19. september 1977. 
 
  “Legestue” 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 15. okt. 1976. ‘En tegnefilm om drengen Kalle, som ligger oppe i sit træ og tænke på dengang, han var med 
morfar hos brillehandleren.’ Genudsendt 26. september 1977. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1976.okt.  Prod. Poul Bruun - Teknik Erik Søndergård - Metronome studie 
 
Povl Dissing, sang - Lars Stages, piano og Moog-bas - Niels Torp, guitar og harmonika - Arne Lundén, harmonika 
(Tom's far - som der står på inderposen) - O.O.A. Gruppen, sang 
 
  1. “Så Bare, Bare, Bare Ta’ Det Roligt” (3.55) 
  Med Povl Dissing & O.O.A. GRUPPEN 
 
  Øvrige medvirkende på pladen: 
  2. “Sig Nej, Sig Nej” (2.24) Gnags 
  3. “Den Stumme Lakaj” (2.47) Jomfru Ane Band 
  4. “Sang Om A-Kraft” (3.28) AGITPOP 
  5. “Solsorten” (3.13)(“En Solsort I Træet, Er Bedre End En Reaktor I Nakken”) Bifrost 
  6. “Til Danmark” (3.43) Spillemændene/Shit & Chanel 
  7. “Håber Fordi” (4.55) Sebastian 
  8. “Atomkrafædemig - Nej!” (2.18) Hos Anna 
  9. “Abesangen” (2.46) Lasse Og Mathilde 
  10.”Den Bedste isme (Min Organisme)” (2.27) Totalpetroleum 
  11.”Hilsen Fra Os” (3.37) Niels Hausgaard 
  12.”Atomenergiens ABC” (1.40) Aorta 
  13.”Sidste Vers” (4.54) Lone Kellermann 
  14.”Energi-Junkie” (3.21) Krølle-Erik 
  15.”Dejlig Er Jorden” (2.57) Gasolin’ 
 
O.O.A. = Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Pladen er samlet og tilrettelagt af Poul Bruun. 
 
Povl Dissing er også med, når der skal vises modstand mod Atomkraft. Det er i øvrigt næsten alt, hvad der kan krybe og 
gå fra den nyere danske rockscene. PD’s indslag er en ny anti-atomkraft-tekst af Hans Kragh-Jacobsen til den gamle 
schlager melodi.  
 
Inderposen er med “Alfabetisk oversigt over samtlige anvendte akkorder på pladen” samt tekster. 
 
PD har i sin båndsamling et demobånd, med mange vers (ca. 11 minutter lang version), sunget af - formentlig - et 
medlem af OOA gruppen. Det fremgår, at PD kun skal bruge vers 1,2 og 5. 
 
1976 1 - TAPE “SÅ BARE, BARE TA' DET ROLIGT-DEMO” (ikke med PD) 
 
1976 1-15 - LP “ATOMKRAFT? - NEJ TAK” CBS ATOM P   043 
 
 

   
 



   
 

   
Inderpose med tekster og bechifringer 

 
***** 

 
1976?  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, guitar og hca og sang 2,3 - ? , sang og guitar og hca 
 
  1. ? (0.31) instrumental 
  2. ? (4.46) 
  3.”Ukuarluarisaa” (2.40) “Den Forsmåede Brud”  
  4. ? (0.50) instrumental 
  5. “Oh, Susannah” (1.12) 
  6. ? (2.04)  
  7. “Skæve Thorval Polka” 
  8  ? (0.50) 
  9. ? (1.43) 
  10. ? (1.37) 
  11. ? (1.57) 
  Med Povl Dissing  
 
PD afbryder (1) og spørger: “Det er da ikke den samme, som vi spillede forleden?” Og det viser det sig rigtigt nok ikke 
at være. Medspilleren starter på (2), som åbenbart var dén fra forleden. PD akkompagnerer. Der synges på grønlandsk. 
Før (5) spørger PD, om ikke medspilleren vil spille endnu en grønlandsk melodi, og han siger ja, og går i gang med “Oh 
Susannah”! Herefter taler de lidt om, at han har spillet med Karl Johan Nyvang?? i Lyngby Storcenter. PD beder ham 



om at spille noget på harpe, og han får (6), der minder om “Save The Last Dance For Me”. PD beder om en danse-
melodi og får (8).  
 
1976? 1-9 - “POVL DISSING TAPE 3”  
 

***** 
 
1976.sent  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  1. “Langt Fra Hjemme”* 
  Med Povl Dissing 
 
Et øvebånd, hvor PD specielt øver guitarspillet og derfor sjusker med teksten. 
 
1976 1 - “POVL DISSING TAPE 3” 
 

***** 
 
1976.sent?  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-6 - Peter Thorup, sang og guitar 1,2 - Jørgen Lang, sang og el-orgel 3,4,7,8 
 
  1. “Lykkelig” (4.45) 
  2. “Lykkelig” (4.39) 
  3. “Vildanden” (5.58) 
  4. “Vildanden” (5.42) 
  5. “Du Lille Svale” (3.20) 
  6. “Vildanden” (3.16) 
  7. “Huu Hej” (2.49) 
  8. “Huu Hej” (1.24) instrumental 
  Med Povl Dissing, Peter Thorup og Jørgen Lang 
 
Endnu et øvebånd, hvor “Lykkelig” prøves med Peter Thorup. Formentlig inden pladeindspilningen først i 1977. Måske 
er (1,2) overspillet på en nogle år ældre optagelse (1972). 
 
Laus Bengtsson erindrer: “Da jeg havde skrevet “Hu hej”, var Povl ikke umiddelbart begejstret, og der kom ikke melodi 
på hurtigt. Én af mine gamle bekendte, en pianist Jørgen Lang (ikke at forveksle med mundharpespilleren), så den og 
lavede på 5 minutter en melodi. Han havde bandet “Dagen derpå”, som spillede meget rundt om, og som også lavede en 
TV-produceret musical. Jeg ringede til Povl, og spurgte om han ville høre melodien. Jørgen og jeg kom og stillede 
Jørgens el-klaver op i Wiedeweltsgade. Povl lagde ud for at bryde isen, og Jørgen forsøgte at hænge på, senere spillede 
han “Huu Hej”. Det er jo efter at Mor Danmark var i TV sept. 72. Jørgen kan godt hurtigt have lagt en smuk 
andenstemme på. Som jeg husker det, er refrænet i begge en forstærkelse af den naturlige sprogmelodi i “Hu hej, nej 
hvor det går”.” 
 
I udgaven af “Du Lille Svale”, indleder PD med højfrekvente “Uhu-uhu’er”. Senere knækker hans stemme helt over, da 
han kommer for højt op i tonelejet. JL er godt tilfredst og foreslår at de prøver “Vildanden” igen. 
 
Det gør de så og efter en omstart, synger PD en smuk version, hvor andenstemmen lægger en god bund, i stil med den 
“kendte” version. 
 
I (7) venter en overraskelse, idet man her hører Jørgen Lang synge teksten til “Huu Hej” på sin egen melodi. Melodien 
er meget hurtig og minder om flere af de gamle “opremsnings-viser” a la Carl Fischer i “Dyrtidsvisen” og Raquel 
Rastenni i visen om “Her Kommer Mutter Med Kost Og Spand”. Peter Thorup skrev siden en anden (og mere passende) 
melodi til sangen.  
 
1976? 1-8 - POVL DISSING TAPE “VILDANDEN OG HUU HEJ”   073 



 
***** 

 
1977.jan.?  Formentlig optaget i Sweet Silence Studierne 
 
Povl Dissing, sang, guitar - Ken Gudman, trommer - Bo Stief, bas, - Egon Aagaard, harmonika - Peter Bastian, fagot - 
Peter Thorup, el-guitar 
 
  1. “Fjeldgængeren” *(4.41) 
  2. “Krakkemutmat Blues”* (6.19) version I 
  3. “Krakkemutmat Blues”* (5.38) version II 
  4. “Lykkeland”* (8.11) version I 
  5. “Lykkeland”* (12.46) version II 
  6. “Langt Fra Hjemme”* (4.15) 
  7. “Farvel”* (1.34) 
 
Dette bånd - mærket Lykkeland - må være fra en prøve, som har ligget meget tæt på den endelige optagelse. Alle 
musikere er med, bortset fra Kenneth Knudsen og (formentlig) Hugo Rasmussen. PDs vokal er meget lig den endelige 
plade. Måske er Kenneth Knudsens keyboard på LP'en lagt på efter optagelsen, som en eftertanke? 
 
“Lykkeland” (4) slutter abrupt ved båndudløb med harmonika og fagot solo. 
 
Til sidst på båndet er der 90 sekunder af Laus Bengtssons tekst “Farvel”.  Sangen blev først indspillet og udsendt på 
LP'en “Yderst Ude” i 1980. Ingen tvivl om, at den har været tænkt indspillet til “Lykkeland”. 
 
1977 1-7 – POVL DISSING TAPE ”LYKKELAND”    280 
 

 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1977.jan/feb.  Prod. Peter Thorup - Sweet Silence Studierne 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Peter Bastian, fagot, klarinet - Peter Thorup, guitar, sang - Ken Gudman, trommer - Hugo 
Rasmussen, bas - Egon Aagaard, harmonika - Kenneth Knudsen, keyboards - Bo Stief, bas 
 
  1. “Lykkelænder”* (6.36) 
  2. “Krakkemutmat Blues”* (5.35) 
  3. “Langt Fra Hjemme”* (4.35) 
  4. “Flyv Ud Fugl”* (4.03) 
  5. “Huu Hej” (3.49) 
  6. “Lykkeland”* (11.29) 
  7. “Hvorfor”* (2.43) 
  8. “Fjeldgængeren”* (4.05) 
  9. “Lykkelig”* (3.56) 
  Med Povl Dissing 
 
Endnu engang en kærlighedserklæring til Grønland og grønlænderne. Pladen er tilegnet Arkaluk Høeg, (men kunne 
også godt have været tilegnet Bob Dylan, hvis virke, har været en stor inspirationskilde til hele dette mesterværk). PD 
har flere gange nævnt Arkaluk som én, der inspirerede ham til at gå i gang med selv at skrive. På dette tidspunkt, har 
Arkaluk skudt sig, og (7) “Hvorfor” med tekst af Laus Bengtsson, er om Arkaluk Høeg og hans selvmord. 
 

 
“Om Arkaluk” der blev til “Hvorfor” på pladen. 

Udlånt af Laus Bengtsson 
 
Efter et succesrigt ophold i England (med bl.a. gruppen CCS med Alexis Korner) er Peter Thorup vendt hjem og arbej-
der nu også som producer. Et flot udført arbejde. Nu bliver “Krakkemutmat Blues” en klassiker. En af PD’s stærkeste 
pladeudgivelser, helt på højde med “Nøgne Øjne” og “Mor Danmark”. Teksterne er igen skrevet i sommerhuset ved 
Grærup i sommeren 76, og PD sagde ved pladens udgivelse: “Da jeg skrev og læste dem som digte, kunne jeg godt se, 
at de næsten var for sorte igen. Men de er jo også beregnet på at få særlige betoninger, når jeg synger dem, og når de 
ledsages af musik, så bliver det hele mere nuanceret. Lige som når man taler sammen.” 
 
Peter Thorup fortæller: “Når der er to bassister, skyldes det, at bassen er valgt ud fra “farven” af det enkelte nummer. 
Som producer for PD skal man være lidt af en psykolog, fordi stemninger og humør er væsentlige elementer. PD er altid 
bekymret over, om resultatet nu er godt nok. Derfor var Hugo Rasmussen god, han er en humørspreder. I øvrigt blev 
musikken indspillet først, nogle enkelte numre blev spillet live i studiet, men fik så en ny vokal lagt på.” 
 
Thorup fortæller i øvrigt, at han skulle have været med på tour på Grønland, men da han lider af flyskræk, turde han 
ikke flyve i helikopter. Han har imidlertid været der oppe med Beefeaters en gang før. 
 
 



Der har åbenbart lige til det sidste, været tvivl om, hvilken titel de forskellige sange skulle have, idet der mellem plade 
og det indlagte tekstark er flere valgmuligheder: “Lykkelænder” eller “Lykkelændere” i flertal. “Krakkemutmat Blues” 
eller “Krakkemut mat Blues”, “Langt Fra Hjemme” eller “Langtfra Hjemme”, “Flyv Ud Fugl” eller “Lykkefugl” og 
“Huu Hej” eller “Hue Hej!”. Småting, men alligevel! Ovenfor er LBs originale tekst til sangen om Arkaluk, der blev til 
“Hvorfor”. PD har ændret lidt på LB’s barske tekst. 
 
I forbindelse med udgivelsen af “Lykkeland”, sagde PD til Ekstra Bladet: “At skrive en sang er for mig et enormt hårdt 
arbejde. Det tager mig ofte måneder eller år for at blive færdig, for jeg er ikke den fødte poet.” Måske ikke, men det er 
da gået meget godt alligevel. 
 

 
PD har tegnet forsidens selvportræt,  

der som sticker blev brugt til reklame for pladen. 
 
“Huu Hej” med tekst af LB og musik af Peter Thorup, var oprindeligt skrevet til et stykke, som Laus Bengtsson havde 
lavet. “Pumaen” kaldte han det. En af sangene derfra hed “Motorvejen”, men blev til “Huu Hej” på pladen. “Pumaen” 
blev aldrig helt færdiggjort. 
 
Titelmelodien, som er af dylanske dimensioner - på alle måder - hed oprindelig “.. en helt almindelig mand”. (Se 
aug.1973). Man kunne godt have haft behov for “Povl Dissings 11 outlined epitaphs” til denne plade, der står som en 
milepæl (endnu én) i hans virke. 
 
I øvrigt, så er “krakkemut” det grønlandske ord for en lille knold i sneen. Som alle, der har læst “Frk. Smillas fornem-
melse for sne”, ved, så har grønlænderne utallige ord for sne, alt afhængig af, hvordan den ser ud, føles, hænger 
sammen osv. “Mutten” er slang for restaurationen “Kristinemut” i Nuuk (Godthåb). 
 
Maleren og instruktøren Søren Hansen lavede coveret, men PD tegnede sit eget kontrafej. Det blev tegnet i mindst muli-
ge størrelse, hvorefter Søren Hansen forstørrede det voldsomt op. Tegningen blev brugt som motiv på et klistermærke, 
der blev uddelt som reklame for pladen. Bagcoveret er en slags rebus fsv angår bynavnene. Hvis man tager længde- og 
breddegraderne på frontcoveret (0’ og 30’), så ender man vist midt i Sahara. 
 
Teksterne til 1-4,6 og 8 blev optrykt i august 1977 i Gyldendals magasin "Fælleden" bl.a. med illustrationer af Søren 
Hansen. 
 
I januar 1978 var der solgt mere end 5.000 eks. af LP’en og den lå nr. 22 på hitlisten. 
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PD selvportræt tegnet i 1977 

 
***** 

 
1977.mar.3.+4.+7.-10. Danmarks Radio TV - Live Pottegården, Ellinge Lyng 
  Tilrettel. Liselotte Winkel - Interview Flemming la Cour  
 
Povl Dissing, sang og guitar, interview - Benny Holst, sang og guitar 3-5, interview - Egon Aagaard?, harmonika, 4,6 - 
Benny Andersen, klaver 1,7,8, interview - Gustav Winckler, interview - Beefeaters 6 - Peter Thorup, sang og guitar 5,9, 
fløjte 6, interview -  
 
  “Jeg Fandt En Sang På Vejen -  Et Portræt Af Folkesangeren Povl Dissing” 
  1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen” (2.01)(“En Lille Sang”) 
  2. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (0.35) 
  3. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (0.17) 
  4. “Vildanden” (4.57) 
  5. “25 Minutter Endnu” (4.32) 
  6. “Anemonesmil” (2.28) 
  7. “Kagssagssuk” (4.35) 
  8. “Svantes Lykkelige Dag” (2.52) 
  9. “Krakkemutmat Blues” (4.08) 
  Med Povl Dissing, Benny Andersen, Benny Holst mfl. 
 
Sendt 23.4.1977. ‘... medvirker til at tegne dette billede af et af 60ernes og 70ernes mest forgudede og forkætrede 
danske folkemusiknavne.’  
 



DR lavede optagelser i den anførte periode, men hovedparten af optagelserne er fra den 9. marts, hvor der blev afviklet 
en koncert “med venner”. 
 
Povl Dissing fortæller om: starten på karrieren, om venner, om den første LP “En Aften I Folkeklubben”, om Shel 
Silverstein, om at turnere, om Grønland, om “Svantes Viser”, om nye sange. Benny Holst taler om en optræden i 
Jylland, hvor de med nød og næppe slap væk. Gustav Winckler fortæller om “pladeretten” og “Gi’ Mig En Hest, Mor!”. 
Peter Thorup fortæller om Dissing og Beefeaters. Optagelserne er også indført kronologisk, hvor de menes at have 
fundet sted. (1,7,8) ca. 1976, (9) foråret 1977, (2-6) 1968. 
 

 
 
I (2) starter PD alene og derefter glider man over i et gammelt klip. 
 
Ifølge DR TV’s optegnelser synger PD bl.a. “Mutters Alene” og “Se, hvilken morgenstund”. Det er henholdsvis “Krak-
kemutmat Blues” og “Svantes Lykkelige Dag”! Registreringen skyldes, at man i mange musikalske institutioner 
registrerer sange under de første ord i sangen. En reminiscens fra dengang alle sangtitler svarede til de tre, fire første 
ord i sangen. Det stiller heller ikke krav om, at man skal sætter sig ind i den enkelte kunstners udgivelser. (Bob Dylan 
var den første, som godt og grundigt ødelagde dette system.) 
 
Fl. la Cour: “Povl, hvor startede din professionelle sangerkarriere?” PD: “Ja, man kunne måske sige, det var i Folke-
klubben - Folk Club of Denmark i København. Vi havde sådan en lille trio: Benny Holst, Thorkild Madsen og mig. Vi 
fik nogen jobs der.” La Cour: “Hvad var det for noget I sang?” PD: “Det var mest noget udenlandsk noget. American - 
noget. Altså sådan... vi ku’ godt li’ at synge sammen. Vi havde nogle forbilleder. The Carter Family. En af dem vi sang 
sammen meget, Benny og mig ... (Her spiller PD (2), som så glider over i (3), som er en gammel optagelse fra 1968 
med BH). 
 
Men vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke kunne stå, og synge “Who’s Gonna ...”, det ku’ vi godt se, at det ku’ vi ikke. Men 
vi kendte nogle andre sange, fordi vi havde nogen fælles bekendte, nogen fantastiske mennesker fra København. I 
virkeligheden den sidste rest af folk på hjul i Danmark.” (I introduktionen til (4) fortæller PD igen om “De Rejsende”, 
“som altid sang sammen”.) 
 
La Cour: “Der var også nogle af dine danske sange, der blev kritiseret i “Pladejuryen, ikke?” PD: “Jamen, det var 
dengang med “Gi’ Mig En Hest, Mor!”, ikke. Der skulle laves sådan en plade om en aften i Folkeklubben. Fordi 
folkemusik, det var populært rundt omkring ude i verden, ikke. Det var kommet hertil også. Nu skulle der laves en 
plade med folkemusik, og hvem var det så? Det var pladeselskaberne, der fandt ud af, at det var Cæsar, Per Dich og 
mig. Der blev lavet en plade, hvor jeg var kommet til at spille den der “Gi’ Mig En Hest, Mor!”, sådan lidt underligt.” 
 
La Cour: “Hvem var det, der kritiserede dig?” PD: “Ja, det var jo sådan en jury af overhundene, der var Gustav, og ...” 
 
Gustav Winckler: “Povl Dissing holder jeg meget af... nu! Der var engang, hvor jeg var med i radioens Pladejury, og 
der hørte jeg den første plade med Povl Dissing og den hed “Gi’ Mig En Hest, Mor!”. Det er sådan en meget 
sentimental lille sang, som folk holder meget af, og da jeg hørte Povls plade, fik jeg fornemmelsen af, at han  gjorde nar 
af de mennesker, som kunne lide det nummer. Og det fik mig til at sige, at jeg synes aldrig, han skulle have været ned i 
en rille.  
 
Så kom jeg til at lære Povl at kende, bl.a. på det grundlag. Og så fandt jeg ud af, at hans udtryk i virkeligheden var 
sådan, og at han virkelig havde en masse tilovers for den sang. På den måde måtte jeg trække mine ord i mig igen, og 



det gjorde jeg i en udsendelse - som kom noget senere - hvor jeg sagde, at det var en forkert opfattelse, jeg havde fået. 
Den ville jeg gerne aflevere tilbage igen. Nu holder jeg meget af Povl, og jeg har lavet en del af hans plader, og jeg sy-
nes, at han er helt fuldstændig selvstændig i sit udtryk. Man kan jo heller ikke sige, at en Louis Armstrong, i klassisk 
forstand, er en god sanger, vel. Han har bare sit udtryk, og det har Povl til fulde, synes jeg.” 
 
Fl. la Cour: “Så var du på Grønland. Sang du nogensinde sammen med grønlænderne?” PD: “Ja, heldigvis kom jeg til at 
opleve det. Jeg havde været oppe på seminariet og spille en eftermiddag - jeg skal aldrig glemme det - det var meget 
fantastisk. Jeg var lige blevet hængt, og ædt af en slange og alt sådan noget. Og jeg var lige parat til, at holde en lille 
pause, da han rejste sig op lige pludselig, en eller anden person. Og sang. Jeg forstod slet ikke, hvad det var, for det var 
grønlandsk. Men så begyndte de alle sammen: “Ai, Ai, Ai” på hver sin måde. Det var ligesom at stå midt inde i et orgel!  
 
Jeg tror aldrig jeg nåede at komme ud og få den kop te. De fortsatte med at synge, og det var meget fantastisk. Det der 
med at de synger sammen så fantastisk, at de går ind for at have noget sammen, på godt og ondt. Det er ikke kun dem, 
der kan synge. Det har jeg lagt mærke til så meget herhjemme i Danmark, der snakker man så meget om, at synge. “Nej, 
jeg synger ikke, jeg kan ikke synge.” Det slog mig så meget dér, der var ikke nogen, der snakkede om, ikke at kunne 
synge. Der var nogen der bare brummede. De havde noget meget fantastisk noget sammen.” 
 
Fl. la Cour: “Du tegnede også på Grønland, ikke?” PD: “Jo, men jeg er jo tegner! “Jeg er jo tegner”, siger jeg. Jeg ved 
ikke, hvad jeg er. Men hver gang jeg følte, at jeg skulle til at opleve noget usædvanligt, så har jeg altid sørget for, at 
have en tegneblok indenfor rækkevidde.” 
 
Fl. la Cour: “Og hvad nu Povl?” PD: “Ja, hvad nu? Jeg har fået lyst til at lave nogle sange. Jeg synes jeg oplever så 
mange ting. Så det ville være relevant, hvis man kunne fortælle om det.” 
 
La Cour: “Vil det sige, at du har et budskab med de ting, du synger?” PD: “Et budskab ..., det synes jeg ikke ...., det vil 
jeg ikke kalde det. Men altså, alle har vel en eller anden trang til at føle, at det de gør, på en eller anden måde, er 
meningsfyldt. Det er alvor hver gang, og derfor må der også være en mening med det.”  
 
1977 1-9 – VCR fra DR TV ”JEG FANDT EN SANG PÅ VEJEN 1977”  320 

 
***** 

 
1977.aug.4.  Danmarks Radio TV - Bearb. Gunvor Bjerre - Svensk Nordvision 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Kalles Klatretræ” 
  Med Povl Dissing 
 
‘ - at begynde i skolen. I denne tid skal en masse børn i skole for første gang, og filmen om Kalle handler om hans 
første dag i skolen’. Genudsendt 17. august 1980. 
 

***** 
 
1977.okt./nov./dec. DR TV - Prod. Zagreb Film - Dansk bearb. Susanne Lindgren  
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Professor Balthazar” 1-9 
  Med Povl Dissing 
 
Afsnit 1-9 sendt 17., 24. og 31. oktober og 7., 14., 21. og 28. november og 5. og 12. december. Hvert afsnit har en 
varighed af ca. 9 minutter. Fire afsnit genudsendt i august 1978, i juli og august 1979 og tre afsnit igen i 
september/oktober 1991. Der er ikke anført titler på de enkelte afsnit, men nogle af titlerne er “Vanilie-uhyret”, “De 
uheldige brandmænd”, “Den frække sværdfisk”, “Kan vi regne med vandet”, “blomsterne og bierne” og “Slikpinde-
piraterne”. 

***** 
 
 
 



1977?  DR TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  Ungdomsredaktionen 
  1. “Svantes Drikkevise” 
  Med Povl Dissing 
 
Fra ungdomsredaktionens udsendelse om drikkeri. ‘Povl Dissing synger en drikkevise, der adskiller sig fra andre viser 
af den slags ved ikke at forherlige drikkeriet.’ 
 

*****  


