1978.jan.5.

Danmarks Radio TV - Bearb. Gunvor Bjerre - Nordvision fra Sverige

Povl Dissing, fortæller
“Legestue”
1. “Kalles Klatretræ”
Med Povl Dissing
‘Kalle ligger i sit træ og tænker på dengang han havde røde hunde.’
*****

Et eksempel på hvad der inspirerer.
Skrevet på Juelsminde - Kalundborg overfarten 16.9.77
1978.feb.4.

Povl Dissings 40 års fødselsdagsfest

Povl Dissing, sang, nyn, guitar og tale - plus mange andre
1. “Povls tale til gæsterne”
2. “Hawai”
3. “Du Lille Svale”
Med Povl Dissing m.fl.
PD fyldte 40 år den 27. januar, og dette er en optagelse fra festen den 4. februar. PD nynner med på (2) og synger
sammen med gæsterne på (3). Båndet er ellers ikke aflyttet, men må jo nødvendigvis være optaget sammen med
nedenstående bånd. Der findes i alt fire bånd registreret i forbindelse med denne optagelse. Det er 78/31, 78/32, 78/33
og 78/34. Indholdet kendes ikke på alle båndene. Nedenstående er et sammendrag.
1978

1-3 - HOGAGER-TAPE “POVL 40 ÅR 78/31-34”
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Den håndskrevne indbydelse til 40 års fødselsdagen.
*****
1978.feb.4.

Povl Dissings 40 års fødselsdagsfest

Povl Dissing, tale - Bente Hansen, tale - Anelise Knudsen, sang - Jonna Frederiksen, sang 4 - Benny Holst, guitar 4,5 Ronald Frederiksen, sang 5
1. “Bentes Tale”
2. “Kærlighedstral”
3. “Povls Takketale”
4. “Sig Mig Hvor Mange” (2.44)
5. “Titanic”
Med Povl Dissing m.fl.
Det er Povl Dissings 40 års fødselsdagsfest og Thorkild Knudsen er der med sin båndoptager.
Efter Bente Hansens tale, som går tæt på mændene (og får nogle drøje tilråb med på vejen, uden at det dog bringer
hende ud af fatning), synger alle pigerne en gammel vise, med Anelise Knudsen i front. PD’s takketale tager helt modet
fra ham, og han må stoppe nærmest grådkvalt.
(Laus Bengtsson er også med, og han er en af de første, der taler til fødselaren, og hylder ham i høje toner. Senere synes
han, at flere af de øvrige talere er nedsættende over for PD, bl.a. Bente Hansen, (så det er nok ham, der giver hende
tilråb!). Da han giver udtryk for sine synspunkter, er der så lidt forståelse for dem, at han selv (og måske også andre)
synes, at det er så pinligt/sørgeligt, at han vælger at holde sig væk fra kredsen. Det varer i ca. 20 år! Først i 1997 har der
igen været kontakt mellem ham og PD. (Lad os håbe, at der kommer nogle nye sange ud af det!)
Senere opfordrer Thorkild Knudsen Jonna Frederiksen til at synge (4), akkompagneret af Benny Holst. Det er en
gribende version, som bringer minder om Billie Holiday’s sidste indspilninger frem. Ikke underligt, at der var tale om,
at hun og PD skulle indspille sammen. Thorkild Knudsen mindes da hans datter Sidsel - 3 år gammel - gik på scenen
med PD og BH og sang den samme sang. (Se 1969.jul.)
Da PD indspillede “Titanic” på pladen “Den Sorte Sejler” tilskrev han Ronald Frederiksen arrangementet. PD’s gestus
skyldes nok nærmere, at Ronald Frederiksen har lært ham sangen, og ikke så meget arrangementet. Sidsel Knudsen har
på nedentående illustration (fra 1974) forklaret, hvorledes sangen blev kendt i kredsen.
1978

1-5 - HOGAGER-TAPE “YE 78/14 - POVL’S FØDSELSDAG 40 ÅR”
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*****
1978

Prod. Land Og Folk/Tue Ritzau - Instruktør Ib Makwart

Povl Dissing, sang - Andy Sundstrøm, el-guitar - Morten Kærså, el-klaver - Alex Riel, trommer - Jens Rugsted, el-bas
(Rungsted på coveret)
1. “Hvad Vil Du Gøre?” (2.54)
2. “Systemets Mand” (2.47)
Med Povl Dissing
Fra filmen “LAND OG FOLK - en kommunistisk avis” som handlede om “kommunisterne og deres avis. Et levende
billede af menneskene, der skriver, producerer, distribuerer og sikrer avisens eksistens. Filmens formål er ikke alene en
fortælling om de mange, der daglig fremstiller avisen, men også tænkt som en billedgave til de tusinder der årligt på den
ene eller anden måde med håndkraft eller økonomisk støtter Land og Folks eksistens.”
Filmen kunne lejes for 40 kr. hos Folkefilmen. PD medvirker kun på lydsporet.
1978.dec.

1,2 - 7” “SANGE FRA LAND OG FOLK FILMEN” FORLAGET TIDEN TDSPS 7803

Bag- og forside
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Inner-coveret ridser ”Land og Folks” historie op

*****
1978.juni.20.

Danmarks Radio

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
1. “Svantes Drikkevise”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra programmet “Rus Og Bagrus” som blev sendt i to dele 27.6.1978. Jørgen Gustava Brandts udsendelse om rus mv.
Det fremgår af programmet ‘...at Povl Dissing sang “Svantes Drikkevise” og digter og komponist, nemlig Benny
Andersen sad selv ved klaveret.’ Kan være fra pladen.
*****
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"Gamle Sange i Live"
PR-foto: Abracadabra/Exlibris
1978.maj/juni

Prod. Bjarne “Cæsar” Rasmussen - Metronome studierne

Povl Dissing, sang (Skibskatten) - Cæsar, sang (Mons) - Jesper Thilo, sang! (Pelle Haleløs), tenor- og sopransax, fløjte,
klarinet og basklarinet - Erik Grip, sang (Bill) - Finn Ziegler, violin (Bull) - Maria Stenz, sang (Tulle, Frida, Maja) - Ole
Kock, piano - Lars Black, guitar - Mads Vinding, bas - Svend-Erik Nørregård, trommer - Alex Riel, trommer - Kirsten
Holst, tekster og sange - Finn Ziegler har komponeret musikken - Forsidetegning: Per Arnoldi
1. “Skibskattens Sang I” (2.04)
Forbindende tekst
2. “Skibskattens Sang II” (0.28)
Forbindende tekst
3. “Skibskattens Sang III” (0.54)
Med Povl Dissing og andre
Øvrige sange på pladen:
4. “Kattesangen” (1.06)
5. “Pelles Sang” (1.20)
6. “Jeg Har Fået En Ide” (0.54)
7. “Karneval-Maskebal” (1.50)
8. “Karneval-Maskebal II” (0.34)
9. “Jeg Har Fået En Ide II” (0.35)
10.”Pelles Sang II” (0.45)
11.”Jeg Har Fået En Ide III” (0.19)
12.”Hvem-Ved-Hvad-Sangen” (1.55)
13.”Mon’s Sang” (2.19)
14.”Pelle Og Tulles Duet” (2.16)
15.”Snevejrs Sang” (1.33)
16.”Finale Sang” (1.10)
Endnu en børneplade med det gamle hold, suppleret med et par nye navne fra jazzens verden. Jesper Thilo er da vist
ikke just kendt for at indsynge plader? Musikledsagelsen er helt i top, med det bedste dansk jazz kan stille på benene. På
opsamlingspladen “Hej Igen” er (1) editeret til (1.51).
1978

1-16 - LP “PELLE HALELØS” METRONOME BP 7781

064

1981

1 - LP “HEJ IGEN” METRONOME HLP 10296 Opsamling (Edit. 1.51)

167
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*****

Peter Thorup og PD på Katten i Aalborg den 5. okt. 1978.
Foto: Hanne Christensen
*****
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1978.jun.30.

Live Manegen, Rudkøbing

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, sang og guitar - Rudolph Hansen, bas 12-17 - Ken Gudman, trommer 1217
1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen”* (“En Lille Sang”)
2. “En Trold Red Fra Rold”*
3. “Hør Nu Tuder Blæsten”*
4. “Spillemanden”*
5. “Godt Nyt Idag”*
6. “Anemonesmil”*
7. “Nøgne Øjne”*
8. “Yderst Ude/Kagssagssuk”*
9. “25 Minutter Endnu”
10. “Svantes Sorte Vise”
11. “Svantes Lykkelige Dag”
12. “Lykkelænder”*
13. “Krakkemutmat Blues”*
14. “Flyv Fugl Flyv”*
15. “Lykkelig”*
16. “Wallifanten”
17. “Snehvidekys”*
Med Povl Dissing og Thorups Trio
Et eksempel på, hvad der var på programmet, når PD blev back’et op af Thorup og hans trio. På optagelsen, bliver
bandet næsten overdøvet af et meget støjende publikum (det lyder, som om båndoptageren har stået lige ved siden af
ølkassen i baren!). Indledningsvis starter PD og Thorup som duo, og da de forlader scenen efter første afdeling, må
Peter Thorup sige et par gange, “Vi kommer igen, rolig! Rolig, vi kommer igen!”. Overraskende nok så kommer
rytmegruppen først med fra anden afdeling, som starter med (12) “Lykkelænder”, og hvor det klæ’r PD at få
rockbacking.
“Snehvidekys” gives som ekstranummer og publikum klapper og klapper og klapper, og til sidst bliver det forklaret fra
scenen, at bandet havde regnet med, at spille til kl. 1.00, men stedet har - viser det sig - kun bevilling til kl. 12.00. ØV!
1978.jun.

1- 17 - POVL DISSING-TAPE “MANEGEN ‘78”
*****
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1978.juli/sep./okt.

Prod. Peter Thorup
Live i Pottegården 20. - 22. juli (bl.a. 5) og
Live i Vognhjulet 17. september og live i Montmartre 22. oktober

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, sang og guitar
1. “Spillemanden”* (3.28)
2. “Røveren”* (3.45)
3. “Alperosen”* (4.50)
4. “Du Lille Svale”* (5.10)
5. “25 Minutter Endnu” (5.10)
6. “Don’t Sell Daddy”* (2.05)
7. “Ta’ Fri, Ta’ Fri”* (2.47)
8. “Tingel Tangelmanden” (2.14)
9. “Sangeren”* (2.35)
10.”Nøgne Øjne”* (4.07)
11.”Crying Time” (3.28)
12.”Forårssang” (3.27)
13.”Jeg Gør Dig Rig Igen”* (5.00)
14.”Anemonesmil”* (3.07)
15.”Godt Nyt Idag”* (4.16)
16.”Snehvidekys”* (3.54)
17. ”Don’t Change” (5.029 (Thorup solo)
18.”16 Tons” (3.53)
19. ”Love Me Tomorrow” (4.50) (Thorup solo)
20.”Dumme Gigolo” (1.20)
21.”Circle” (5.05) (“Will The Circle Be Unbroken”)
Med Povl Dissing og Peter Thorup
Coveret er tegnet af Povl Dissing i hans karakteristiske, økonomiske streg.
PD og Peter Thorup var en duo, som under turnéen skabte mange muntre situationer under deres optræden. Især var
Peter Thorup ofte i godt humør, når han skulle spille the blues solo, og vise forsamlingen, hvordan man gør, når det skal
være rigtigt. Samtidig er det et farvel til PDs tidligste repertoire, som her høres for sidste gang. Faktisk er det en slags
“Best Of” spillet live. En plade fuld af atmosfære og medlevende tilhører. At (5) blev brugt på LP’en, der blev udsendt
som støtte for Amnesty International skyldes, at PD ikke slutter med den velkendte dødsrallen “Aaarrrggghhh”, men
overlever og konstaterer, “at vi heldigvis har Amnesty International!” PD mener, at denne slutning måske blev indført
engang, hvor han spillede for Amnesty International, “og de får ikke for megen reklame, så jeg synes roligt, at man kan
beholde den version” siger han.

PDs skitser til forsiden
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Af et avisnotits fra 22. oktober fremgår, at der i Montmartre også blev lavet nogle optagelser, hvor PD blev akkompagneret af Thorups Trio ”Den benhårde Trio”. Disse optagelser blev aldrig brugt, idet man kun tog optagelser fra første
afdelingerne kun med duoen. Under alle omstændigheder igen en flot, spændende og levende plade fra duoen.
I PDs båndsamling findes et kassettebånd fra Sweet Silence Studierne, som har indeholdt en optagelse af koncerten den
22. juli, men som så ofte før, er den senere overspillet. Her med en optagelse fra Edinburgh 1979 (1978?), hvor PD og
frue er på værtshus med Ian McCallman og venner. PD synger ikke, men der tales lidt ind i mellem (bl.a. udtrykker
fruen bekymring over deres chauffør: Skal han køre os hjem??!). En underholdende aften, hvor alle skotterne øser rundhåndet af deres store repertoire, og den ender som en ren koncert med smuk flerstemmig sang. Men alligevel er det ærgerligt, at det har kostet en hel optagelse med Duoen. Det eneste, der er tilbage, er sidste vers fra ”Røveren”. Der er
yderligere et 1-times bånd fra optagelserne, men nu indeholder det Rasmus’ 10 års fødselsdagsfest. Der ud over har det
også indeholdt ”Lykkelæns” og ”Kim Larsen” på et tidligere tidspunkt!
Endelig i 2005 udkom optagelserne på CD, desværre uden extra numre eller bonusnumre, men i en fin kvalitet og det er
et dejligt genhør.
1979.jun.

1-21 - LP-2 “GAMLE SANGE - I LIVE” ABRACADABRA ABC 2009

012

1982

5 - LP “AMNESTY INTERNATIONAL” SONET SLP 1641

058

2005

1-21 – CD ”GAMLE SANGE – I LIVE…” ABRACADABRA ABC 2009

368

Coveret er signeret af den geniale Peter Thorup – late but great!
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Der er aldrig fundet varianter på hverken cover eller etiketter
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CD-udgaven

Plakat og billet til en aften med Den dynamiske Duo. Eller ”Den benhårde Duo”!

407

PR-foto: Abracadabra & Exlibris
*****
1978.aug.24.

Danmarks Radio - Tilrettel. Jens Jørgen Gjedsted og Ib Skovgaard
Fra Land og Folks Festival
Med Povl Dissing og Benny Andersen

Udsendelsen sendt 24.8.1978. På grund af tekniske vanskeligheder, blev der spillet plader, men ‘der blev spillet en
Svante vise’. Men altså tilsyneladende fra pladen.
*****

Plakat fra Tivolis Vise Vers Hus for juli/august 1978.
Det var nærmest en tradition, at duoen rundede sommeren af her.
*****
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1978.nov.18.

Danmarks Radio TV - Live fra Montmartre Prod. Sten Bramsen - Bent Olsen

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup sang 2, guitar 1,2 - iøvrigt medvirkede: Pasadena Rooftop Orchestra - Merit
Hemmingson - Marianne Knoor - Per Pallesen - Max Leths Kvartet
“Swingtimen”
1. “Fjeldgængeren” (4.12) (5.41 incl. “forspil”)
Med Povl Dissing og Peter Thorup
Øvrige numre
2. “Love Me Tomorrow” (5.41)
Med Peter Thorup
Fra TV udsendelsen “Swingtimen” med Sten Bramsen som vært. Sendt direkte 18. november 1978. Bramsen indleder
en seriøs præsentation af Peter Thorup, som derefter spiller og forklarer, hvordan man spiller the blues. En meget langt
intro, hvor Bramsen en enkelt gang føler anledning til at bryde ind. Thorup beder publikum klappe med, da han “ikke
har Ken Gudmand med i dag”. Thorup stopper flere gange for at forklare, hvad det er han laver. En berusende oplevelse.
Efter (2) (som altså spilles først!) henvender Bramsen sig til PD, som forsøger, at forklare meget omhyggeligt og
ædrueligt, hvor inspirationen til (1) kom fra. (SB interviewer nærmest “med førehund”, for at være bare nogenlunde sikker på, at få de svar, som han forventer!)
Sten Bramsen: “Povl! Povl Dissing! Du var ude på turné med Peter Thorup her i ..., har været det et stykke tid. Og I har
været landet rundt, ikke?” PD: “Hvis jeg tænker på det, så synes jeg, vi ikke har bestilt andet. I lang tid.” SB: “Og I
lavede nogle numre sammen, og vi skal høre et, hvor I to er sammen også.” PD: “Ja, vi skal ha’.... øh, vi har valgt en
alvorlig sang. Det er noget med en gang .... jeg kan huske midt i Godthåb. Godthåb, det er noget, en by er oppe i Grønland. I midten af den, der skulle jeg en gang på toilettet. Og derfor husker jeg det tydeligt. Ude mellem kummerne, der
stod der nogen og sang, nynnede og sang en sang, som jeg syntes, jeg var faldet for en gang før. Det var jeg glad for, at
jeg var. Faldet for den før, der mellem kummerne. Det var noget med “Uh, ai, ai ...”“
Her synes Sten Bramsen, at tiden er inde til at introducere, og siger med skinger stemme: “Povl Dissing! Peter Thorup!”, men PD lader sig ikke slå ud, og fortsætter: “Det var mellem kummerne “Ai, Ai, Ai,” (PT: “Sagde de sådan?”)
Jeg havde hørt den engang før, det var Arkaluk. Han har siden skudt sig selv. Det havde han ikke dengang. Dengang, da
var han i København, og stod der imellem kummerne og de sang “Ai, Ai, Ai” eller sådan noget.”
Først nu er “forspillet” til ende og den dynamiske duo går i gang med sangen, som ikke fejler noget! Publikum er flade
af grin. Bramsen græmmer sig. En virkelig perle.
*****
1979.jan.
Povl Dissing og Benny Andersen var på en lille turné i Skotland og England i januar måned. Adjunkt Kurt Hansen havde oversat Svantes Viser til engelsk, men de ville lige så gerne hører dem på dansk. Stor succes i både Edinburgh hos
The Scottish Art Council, på Universty of Newcastle og siden i London hvor The University College stod for invitationen. Den danske ambassade var vært ved den anden koncert i London, og på PD’s 41 års fødselsdag optrådte de i den
danske kirke i London. Umiddelbart inden turen, havde PD brækket det ene ben, ved hasarderet kælkning på Djævlebakken!
*****
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Albertslund marts 1978 – Dissing, Thorup, Gudman
Foto: Niels Adsersen
1979.jan.31.

Danmarks Radio, UHA - Tilrettel. Vagn Borggaard

Povl Dissing, sang - (Balkan Trioen?) - Jesper Klein, fortæller
“Sang Og Dansk - Synger Vi Med Den Gale Hals”
1. “Svantes Sorte Vise”
Med Povl Dissing
Sendt 15. maj 1979. Jesper Klein kommenterer alle de plader han spiller. Han hævder at den danske vise ikke er død,
den optræder blot i andre former. Ifølge programteksten synger PD (1) ‘ledsaget af Balkan Trioen’. Det må være
indspilningen fra LP’en “Svantes Viser”, hvor Peter Bastian og Egon Aagaard medvirker. Alle indspilninger i denne
udsendelse er fra plader. Der kendes ingen indspilninger med PD og Balkan Trioen.
*****
1979.feb.

Prod. Jon Finsen - Karsten Sommer - Peter Abrahamsen Flemming Osterman (11) - Peter Thorup (1,5) - Niels Hausgaard (12)
Sweet Silence Studio - Metronome studio (11) - Stuk Ranch (12)

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, sang og guitar - Ken Gudmann, trommer
1. “Hm...Hmm...Hmmm...”* (3.25)
Med Povl Dissing og Peter Thorup
Øvrige sange på pladen:
2. “Valgsang” (2.52) Benny Holst & Arne Würgler
3. “Det Haver Så Nyeligen Regnet” (4.06) Trille
4. “Vi Må Ikke Stoppes” (1.59) Rasmus Lyberth
5. “Danmark (dum og dejlig)” (5.35) Sebastian
6. “Mørkets Sang” (5.00) Cæsar
7. “Week-End i 1992” (2.46) Sylvester og Svalerne
8. “Der Vil Komme En Dag” (4.16) Lone Kellermann
9. “Jeg Gik Mig Ud En Sommerdag” (4.48) Erik Grip
10.”Du Har Tegnet Hele Verden” (3.42) Bjarne Jes Hansen
11.”Efter Et Nederlag” (3.10) Toktogul
12.”Billige Ønsker” (2.45) Niels Hausgaard
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Igen en anti EF plade. PD: “Jeg blev opfordret til at skrive en sang til denne plade, og skrev så to. Både “Hm...Hmm...
Hmmm...” og “Svanesang” (se 1984). Af en eller anden grund valgte de denne.”
Den grønlandske folkesanger Rasmus Lyberth er med på pladen. Det kan undre, at en så stor elsker af det grønlandske natur og mennesker - som Povl Dissing, ikke på noget tidspunkt har fundet sammen med Lyberth. En enkelt gang har de
- hver for sig - underholdt HM Dronningen på et af majestætens besøg i Grønland. Og så skete det endeligt at de indspillede sammen tredive år efter i 2009.
PD: “Det var i forbindelse med Hjemmestyrets indførelse i 1979. Der blev lavet en turné. Jeg var der oppe med Trille,
Annika Hoydal, Birgitte Grimstad og nogle billedkunstnere. Vi tog rundt til de små bygder og nogle lidt større Sydgrønlandske byer og så sluttede vi af ved en stor fest i Godthåbshallen, hvor Dronningen var til stede.”
1979

1-12 - LP “GIV EF MODSTAND” FOLKEBEVÆGELSEN MOD EF FMEF 1
Tekster på inderposen

*****

Foto: Niels Adsersen
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039

Gudman, Thorup og Dissing i Albertslund i marts 1978 –
Resultat af kommunalvalget 7. marts fremgår af tavlen bag trioen.
Foto: Niels Adsersen
*****
1979

Prod. Michael Ritto - tekniker Werner Scherrer - Werner Studio

Anne Grete, sang - Povl Dissing, sang og guitar - Paul Banks, guitar - Jørgen Lang, mundharmonika - Efter de enkelte
numre er anført det band, som akkompagnerer Anne Grete.
1. “Careless Love” (5.25)
Med Anne Grete
Øvrige numre på pladen:
2. “Sinner Man” (3.00) Med Delta Blues Band
3. “Oh Freedom” (3.00) Med Fessors Big City Band
4. “C.C. Rider” (3.10) Med Delta Cross Band
5. “He Maybe Your Man” (3.30) Med Fessors Big City Band
6. “Sct. James Infirmery” (6.10) Med Delta Blues Band
7. “I Can’t give You Anything (3.20) Med Fessors Big City Band
8. “Piece Of My Heart (4.45) Med Delta Cross Band
9. “Leave My Man Alone” (5.00) Med Delta Blues Band
Anne Grete’s første soloplade. Hun skriver på coveret, at hun altid har haft lyst til, at vise bare et lille udsnit af, hvad
blues var. “Jeg håber denne plade, blandt mange andre, vil slå hul i myten omkring blues, som gammel nostalgisk næsten uddød musik. Blues er gammel - men evig ung”. Selvfølgelig skal den første og største danske bluessanger være
med på en sådan plade. De to går fint i spænd.
1980.maj

1 - LP “ANNE GRETE” MEDLEY MdLP 6019

059

1988

1 - LP-2/CD-2 “ANNE GRETE 32 HITS” K-TEL DK 1004/DK 9004

194

2007.sep.

1 – CD-2 ”ANNE GRETE – SKIBE UDEN SEJL – DE 36 BEDSTE” EMI HP 200712

460

*****
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*****
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1979.sommer

Live optræden.

Povl Dissing optrådte med Peter Thorups Trio på Roskilde Festivalen og med Fessors Big City Band på Tønder Festivalen. PD: “Jeg havde noget kørende med Fessors Band på et tidspunkt. De havde fundet ud af, at jeg kunne være deres
sanger. Det havde vi meget sjov med. Vi spillede også inde i Huset nogle gange.”

PD med Fessors Big City Band på Tønder Festivalen 1979.
Foto: Thorkild Broager Møller
*****
1980?

Optaget af Povl Dissing?

Povl Dissing - Hans Leonardo Pedersen - “Far” Levino Jensen - “Die Alte” Thyra Jensen
I Hogager er i 1989 afleveret to bånd, med optagelser fra et besøg PD og Leonardo Pedersen aflagde hos “Die Alte”, for
at lære “De Rejsendes” sange, med henblik på en pladeindspilning, som desværre ikke blev til noget. PD husker besøget
“fra først i firserne”.
PD fortæller: “De Rejsende havde jo deres sange, som de nødigt gav fra sig, for det var jo Gamle Levinos sang, og den
der, det var Bimmer og Elis sang, osv. og de gav dem ikke fra sig uden videre. Benny og jeg begyndte at synge nogle af
dem. Det var f.eks. dem der lærte os “Lille Sommerfugl”, og så begyndte vi så småt at synge flere af deres sange. Der
gik flere år af vort bekendtskab, faktisk først da Gamle Levino var så gammel, at han ikke havde langt igen, blev dette
møde aftalt. Det var sammen med Hans Leonardo, som også var en privat ven af familien. Vi skulle prøve at lave en
plade, hvor jeg skulle synge nogle af de gamle sange, som man aldrig kunne høre, med mindre man var i selskab med
De Rejsende. Det blev ikke til noget, bl.a. fordi vi ikke kunne få et pladeselskab interesseret.”
1964?

HOGAGER-TAPE “89/70-71”
*****
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1980.feb.23.

Danmarks Radio TV Prod. Erling Bundgaard, Marianne Drewes, Liselotte Winkel

Povl Dissing, sang og guitar 3 - Henrik H. Lund, sang 1 (parodi på PD) - Lisbeth Lundquist, sang - Lykke Nielsen, sang
- Kirsten Peüliche, sang - Per Pallesen, sang - Jesper Klein, sang - Simon Rosenbaum, sang, piano - Max Leth’s
Kvartet: Max Leth, vibrafon - Niels Jørgen Steen, piano - Allan Botschinsky, trompet - ? guitar - ? trommer
“Værtens Bedste Program - Henrik H. Lund Har Gæster”
1. “Folkesangeren”
2. “Ursang”
3. “Om Vinteren Er Det Hele Meget Bedre”* (3.34)
4. “Se Nu Her Forleden Dag” (under end credits) (Max Leth)
5. “Man Kan Vel Ikke Gøre For” (R. Gilbert)
6. “Nancy” (van Heusen)
7. “Vittigheds Grand Prix” (Max Leth)
8. “Potpourri Over Bl.a. Georgia, Little Man”
9. “Round’ Midnight” (Th. Monk)
10.”Vidste Du?” (Poul Freiber)
Med Povl Dissing
Sendt 23. februar 1980, men en del er optaget den 22. februar. PD’s medvirken er tilsyneladende live fra den 23.
februar. PD medvirker kun på (3), som til gengæld er en fremragende vise. Tekst af Henrik H. Lund og musik af PD og
med et omkvæd, som ville have gjort den til et hit!
I parentes er anført komponist. PD medvirker ikke på (4) (som ellers er “alle medvirkende”). (8) er med “kvartet + 3
herre- og 3 damestemmer”. Numrene (4,5) er optaget den 22. februar og (1,3,8) er optaget live den 23. (10) er “med
sang”.

Henrik H. Lunds opfordring til PD om at lave en melodi til sangen og fremføre den i TV
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“Om Vint'ren Er Det Hele Meget Bed'er” (Tekst Henrik H. Lund/Musik Povl Dissing)

Den er helt Benny Andersensk, og ville virkelig gøre sig sammen med de nyere Benny Andersen sange og hymner om
det danske vejr! Desværre er sangen aldrig hørt siden.

*****
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1980.mar.31. Danmarks Radio, TLR - Tilrettel. Peter Poulsen
Povl Dissing - Finn Storgaard “Musik Er Sundt”
1. “Længsel Efter Sverige”
2. “En af Svantes Viser”
Med Povl Dissing
Sendt 17. april. 1980. ‘Peter Poulsen tegner i denne udsendelse et portræt af lyrikeren Benny Andersen. Vi hører Povl
Dissing synge sangen “Længsel Efter Sverige”. Svantes Viser er udkommet både på plade og bog, vi hører nu Povl
Dissing synge en af Svantes viser.’ Det er givet fra pladen. Finn Storgaard læser flere Benny Andersen digte, og der
spilles en plade, hvor BA selv læser digtet “Smil” (fra LP “Benny Andersen læser Benny Andersen”).
*****
1980.mar.?

Prod. og arr. Peter Thorup - Sweet Silence Studios

Povl Dissing, sang og guitar - Thorups Trio: Peter Thorup, el-guitar, akk. guitar, sang - Ken Gudmand, trommer - Knut
Henriksen, bas
1. “Svanesang”* (4.57)
2. “Min Skat”* (4.02)
3. “Yderst Ude”* (8.32)
4. “Skin Solskin”* (5.30)
5. “Lykkelæns”* (7.00)
6. “Farvel”* (3.40)
7. “Jeg Så Det Selv”* (5.00)
8. “Månen”* (3.55)
Med Dissing/Thorup/Gudmand/Knut
Musikken til (4) er af Thorup (men hans indflydelse på værket er væsentlig større!), teksten til (6) er af Laus Bengtsson.
Resten af tekst og musik står Povl Dissing for. Det kunne godt være Grønlands epos nr. 3. Titelmelodien er inspireret af
en traditionel grønlandsk melodi “Inuusummut Pinnerseruttorama” (“Da Jeg Var Ung Og Smuk”). En flot plade med
musik og tekst af højeste klasse. Thorup og Dissing passer godt sammen. Oven i kommer så et yderst smagfuldt og
originalt cover. Titlen antydes i en enkelt anmeldelse at have “hentet inspiration fra d’herrers virkelige liv.”
“Farvel” er en tekst af Laus Bengtsson med melodi af Jan Lillevang. LB skrev den helt tilbage i 1969, og den var med
blandt teksterne, der blev prøvet af ved indspilningen af “Lykkeland” i 1977. Grunden til, at PD havde den liggende så
længe, var at “jeg var så glad for min kone, og jeg syntes ikke jeg kunne synge den sang. Den fortæller om en afsked,
og jeg havde ikke nogen afskedstanker i forhold til min kone. Sådan har jeg haft nogle smertegrænser, hen ad vejen,
som jeg ikke kunne bryde.” “Min Skat” foreligger også i kladdeform meget tidligere end indspilningen.
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“Farvel”: Udlånt af Laus Bengtsson

"Lykkelæns"

418

I et interview i Politiken med Hasse Havgaard 10.6.1980 fortæller Povl Dissing: “Skin Sol, Skin Solskin. Det var sådan
nogen ord, der havde tumlet i mig i flere år, men ligesom ventede på at blive sat på plads. Nu skulle det være, og jeg
skrev en sang. Det skulle være sådan en rigtig glad forårssang. For fanden, hvad ellers? (Se 1972.aug.)
Og jeg skriver og skriver, arbejder som en besat med stoffet. Det er da ikke så trist alt sammen. Meget er noget rigtigt
lort, men da ikke alt sammen. Der skulle vel være munterhed nok i verden til en lille glad forårssang.
Men undervejs i forløbet så jeg, hvor det bar hen ad. Det er dog forbandet, så trist det udvikler sig, tænkte jeg, og da jeg
var færdig, havde jeg igen skrevet en dødalvorlig sang. Og da alle sangene var færdige, lavede jeg det, jeg vil kalde ‘en
mørk plade’, og det var egentlig slet ikke det, jeg ville.
Egentlig skriver jeg kun af nød, når jeg føler, jeg mangler en sang. Det er ikke noget, der falder mig let. Jeg må ‘slåsse’
meget for at lave ord. At jeg overhovedet kom i gang med at skrive tekster skyldes en tilfældighed.
Jeg var på Grønland. Der fik jeg en ven, Arkaluk. Vi sad og spillede og sang sammen. Så siger Arkaluk: “Spil den der
melodi fra Beefeaters-pladen, “Jeg Gør Dig Rig Igen”. Det gjorde jeg så, og Arkaluk sad på stedet og digtede ord til. Da
han havde gjort det en tid, sagde han: “Så er det din tur!” Jeg gik helt i stå af generthed, kunne overhovedet ikke finde
på noget. Men bagefter tænkte jeg, nej fandme’ mand, det kan da ikke være så problematisk, at lave en sang, og så
begyndte jeg at sysle med det. Pladen “Mor Danmark” blev den første med egne tekster, og grunden til at den blev så
‘mørk’, hænger nok sammen med, at jeg er ret pessimistisk af natur. Jeg er ikke så fræk, eller hvad skal man sige.
Jeg er heller ikke ude på at lave så mange plader, men man må jo vise flaget overfor de mange, man rejser ud og synger
for. Det er nødvendigt at komme videre. Der er nok af de gamle sange at tage fat på, men hvis man vil fortælle sin
samtid om det, man føler sker lige nu, altså prøve at fortælle om relationerne mellem mennesker i dag, slår de gamle
sange ikke til, og det kan være svært at finde nutidige tekster, man kan gå ind for.
Om sangenes tilblivelse siger Povl Dissing:
Siden indspilningen af "Lykkeland" i 1977 har Peter Thorup og jeg arbejdet en hel del sammen på koncertturnéer rundt
om i landet, både som duo og sammen med Thorups trio (Ken Gudman/trommer og Knut Henriksen/bas).
Det har hele tiden "ligget i luften" at vi måtte lave et pladeprojekt sammen, trioen og mig.
På vej ud og på vej hjem, rundt omkring og ind imellem er sangene på denne plade opstået.
"Yderst Ude" har vi kaldt projektet fordi vi synes at det dækker og giver en mening på flere planer.
Teksterne er tanker, taget ud af tiden. Virker de mørke, skyldes det at tiderne var eller føltes formørkede omkring os.
Musikken omkring teksterne er "Thorup oversættelser" af mine spinkle melodiske oplæg.
.. Vi glæder os til lysere tider – Vi glæder os til lysere sange..
I et andet interview fortæller PD om indspilningen: “Det foregik om natten, og det er måske første gang, jeg har haft det
rart, for faktisk kan jeg slet ikke lide at indspille plader.” Pladen skulle have været ude i den 13. maj, men på grund af
strejke i Sverige, hvor den blev presset, kom den først i juni.
Peter Thorup fortæller, at han betragter denne plade som sit svendestykke som producer, hvilket bl.a. skyldes hans tætte
samarbejde med Knut Henriksen og Ken Gudman. Som han udtrykker det: “Vi kunne sidde i bilen og øve nye numre
uden instrumenterne, så sammenspillet var vi.”
I forhold til rækkefølgen på det oprindelige masterbånd, har “Yderst Ude” og “Svanesang” skiftet plads.
1980.jun.

1-8 - LP “YDERST UDE” SONET SLP 1577
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Sonet og DMC gjorde meget ud af reklamen for pladen.
De udsendte en mappe med tekst, reklamer og foto mv.
*****
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Dissing, Thorup og Gudman 22-6-1980
Fotos: Torben Skøtt
*****
1980.maj.24.?

DR TV

Povl Dissing, sang og guitar - Dumka, sang mv.
“Musik i Tivoli”
Med Povl Dissing og Dumka
‘Et program fra Tivoli med PD og den dansk/russiske gruppe Dumka’. Indholdet kendes ikke.
*****
1980.jun.15.

DR TV

Povl Dissing, fortæller - Jess Ingerslev - Iben Wurbs
Søndagsbio
Med Povl Dissing
Indholdet kendes ikke.
*****
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*****
1980.jul.19.

Danmarks Radio TV - Live i Hillerød
Tilrettel. Erik Axel Wessberg og Niels Hovgaard

Povl Dissing, sang - Anne Grete, sang - Van Dango 1 - Chr. Alvad, guitar 1 - Linie 3 - Pia Rosenbaum - Fessors Big
City Band - Erik Wedersøe - Jytte Abildstrøm - Thyge Thygesens kvartet
“TV i Teltet”
1. “Careless Love” (4.30)
Med Povl Dissing & Anne Grete
‘Den sjette og sidste af seks direkte underholdningsprogrammer, der sendes fra forskellige steder i landet. I aften er TVteltet i: Hillerød.’ Med Niels Hovgaard som vært. Anne Gretes nye plade promoveres.
*****
1980.aug.8.

Danmarks Radio TV - Tilrettel. Frantz Kjærum og Helge Aamand

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver og oplæsning
1. “Svantes Lykkelige Dag”
2. “Solen Er Så Rød, Mor”
3. “Olie-Blues”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra den 16. udsendelse i serien “Dansk for voksne”. Sendt 8. august 1980 og genudsendt 10. august 1980 og 17. februar
1981.
‘Besøg hos forfatteren Benny Andersen, der læser op af digtene “Godhed”, “Lykken”, “Tiden”, “Livet Er Smalt Og
Højt”, “Ansigt Ved Ansigt”, samt manuskript til “Da Danmark Blev Nedlagt”; han ses i samspil med Povl Dissing i
Svantes vise, “Lykken Er Ikke Det Værste Man Har” og under indstudering af “Solen Er Rød”.’ Indslaget med Benny
Andersen er i alt (21.49 min.) langt, men kendes ellers ikke.
*****
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I 1980 fik Povl Dissing pladeproducenternes Jubilæumspris
samen med Benny Andersen.
*****
1980.aug.26.

Danmarks Radio TV - Tilrettel. Flemming la Cour

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Egon Aagaard, harmonika
“Viseaften Med Povl Dissing” (36.00)
1. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (2.29)
2. “Birken” (3.49)
3. “Den Sorte Sejler” (2.51)
4. “Lykkeland”* (6.05)
5. “Min Skat”* (3.02)
6. “Barndommens Land” (3.30)
7. “Svantes Allergiske Vise” (3.16)
8. “Svantes Svanesang” (4.02) (incl. (1.02) under sluttekster)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra en TV udsendelse. Et sjældent hørt blandet repertoire. En af de få optrædener der er optaget med Egon Aagaard.
Programmet præsenteres således: ‘Akkompagneret af Benny Andersen og Egon Aagaard, synger Povl Dissing både en
række gamle kendte og nogle helt nye viser.’ Eneste nye vise er (6). Optaget i TV-byen med publikum.
(1) spilles med en næsten ny melodi, i et tempo, som er hurtigere end det oprindelige på singleudgaven. Der er lagt
forskellige “lydeffekter” ind mellem linierne. Den gamle udgave er væsentlig mere bluespræget og melodiøs. Efter (1)
introducerer PD: “Tak, skal I ha’, Tak skal I ha’ og go’aftne og velkomne. Vi skal spille og synge, og når jeg siger vi, så
mener jeg, Benny Andersen! Egon Aagaard! og så mig og så Jer! Vi vil gerne ind på noget med omkvædene, fordi
omkvædet det er noget godt noget. Det er noget, man kan ha’ sammen, det kan faktisk slet ikke lade sig gøre alene! Og
når man tænker på omkvæd, hvad tænker man så på?
Man tænker f.eks. på kosakkerne! For der er da ikke nogen her, der ikke kender kosakkerne, vel? En gammel russisk
vise, “Birken” og der er omkvæd, ligesom når kosakkerne synger!” Undervejs i visen, får publikum flere opfordringer,
til at synge med “Kom nu! Ligesom kosakkerne!” og “Kosakkerne, de synger altså med!” eller bare “Kom så!”. Efter
sangen og bifaldet: “Tak skal I ha’. Det var nu ikke ligeså godt som kosakkerne.”
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PD fortsætter: “Vi har da også omkvædene tættere på, på vores egen vestkyst. Jeg tænker på Esbjerg. Jeg tænker på
ham, jeg mødte engang dernede, som fortalte mig ... Han sad der i virkeligheden kun for at vente på, at telefonen skulle
ringe. For han havde ikke nogen telefon derhjemme. Hvis den så ringede, og det var til ham, så var det fordi, han skulle
ud og fiske. Og han skulle både ud på Doggerbanke og Fladengrund. Og da han sagde det der med Fladengrund, var der
én, der hele tiden havde siddet ned, der pludselig rejste sig op, og sagde: “Det var en kold og stormfuld nat ....” Og
“Den Sorte Sejler” er behørigt introduceret.
Introduktionen til “Lykkeland” forløber således: “Tilbage på landjorden, tilbage i København. På en eller anden måde,
Østre Anlæg, muligvis Hovedbanegården, jeg kan ikke huske det. Men han sad der, og man ku’ se på lang afstand, at
han var en fremmed. Man ku’ se, at han var arbejder, man ku’ se, at han var fremmedarbejder. Han sad med en lillebitte
fløjte. Jeg tror nok nede fra Makedonien”. Egon Aagaard spiller “fløjten” på harmonikaen. (4) slutter med et talt “vers”,
hvor PD filosoferer over mødet i Østre Anlæg, hvor han gerne ville spille med den fremmede, men da han endelig
havde fået guitaren stemt, var manden gået. Det lyder sandsynligt!
“Min Skat” starter uden intro. Til gengæld får “Barndommens Land” disse ord med på vejen: “Jeg sad for nylig og
snakkede sammen med Benny, eller sad vi, Benny? Vi snakkede om at sange, dem er der altid mangel på. Og så
snakkede vi om børnene. Om at børnene, de ku’ da ikke få nok af sange, rettet mod dem. Og det fik Benny til at skrive
en sang, der hedder “Barndommens Land”.
Efter sangen: “Tak, skal I ha’. Ja, han er en værre én, ham Benny! Han forsvandt! Det var ikke Benny, der forsvandt,
det var Svante Svendsen, der forsvandt. Og der var ingen, der vidste, hvor han forsvandt hen. Ik’ engang Benny! Vel,
Benny? Der var de frygteligste formodninger fremme lige omkring forsvindelsen. Nogen mente, han både havde hængt
og skudt sig, og sådan noget, og vi var flere, der gik og rystede, indtil vi hørte om for nylig, eller i hvert fald forholdsvis
nylig siden .... Den fortæller lidt om, at han er forsvundet, altså over sundet, og på den måde at han måske nu sidder oppe i Jämtland. Og den fortæller også et eller andet om, hvad der fik ham til at forsvinde, fordi det var noget med Nina.”
Igen en god aften tilbragt i godt og underholdende selskab.
1980

1-8 DVD ”VISEAFTEN MED POVL DISSING”
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*****
1980

Danmarks Radio TV - B&U - Dansk bearb. Elisabeth Nordbrandt Nordvision fra Sverige

Povl Dissing, fortæller
“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Finde En Ti’er”
Med Povl Dissing
Sendt 14. nov. 1980. ‘Ragnar finder 10 kr. på gaden og drømmer om, hvad han ville bruge dem til, hvis han var barn.’
“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Have En Ven”
Med Povl Dissing
Sendt 21. nov. 1980. ‘En rigtig ven er faktisk noget af det bedste, man kan have, men det er ikke alle, der har en.’
Genudsendt 3. januar 1985.
“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Have En Hobby”
Med Povl Dissing
Sendt 28. nov. 1980. ‘Det er sundt at have en hobby, er der nogen der siger, men det er svært at finde den rigtige.’
Genudsendt 10. januar 1985.
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“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Drive Den Af”
Med Povl Dissing
Sendt 5. dec. 1980. ‘Hvordan man får dagen til at gå uden at lave noget som helst.’
“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Have Navnedag”
Med Povl Dissing
Sendt 12. dec. 1980. ‘Når dagen hedder Ragnar ligesom Ragnar, så er det en ganske særlig dag.’
“Manden som ikke ville være stor”
1. “At Stikke Af”
Med Povl Dissing
Sendt 19. dec. 1980. ‘Bare tanken om at stikke af fra det hele, kan gøre livet helt spændende.’
*****
1980.sep.27.

Danmarks Radio - Rune Hallberg (SR) og Ann-Britt Mathiesen

Povl Dissing, sang 1-4 - Radiounderholdningsorkesteret 6,15-18 - Dirigent Gustaf Sjøkvist - RKK 7,10,12, 14,18 Andy Sundstrøm, guitar 8,13,18 - Birgitte Grimstad, sang 5,9,11,17 - Jesper Thilo, saxofon 2,3, 10,12,14 Rytmeensemble 1-5,7-14,17
“Lørdagsmatiné - Musikken Er Af Andy Sundstrøm”
1. “Noget Om Kammermusik” (tekst af Halfdan Rasmussen)
2. “Kedsomhed” (fra “Leonce Og Lena” tekst af Rifbjerg)
3. “Hvorfor Er Du Her Ikke Nu” (tekst af Ellen Heiberg)
4. “Systemets Mand”
Med Povl Dissing
Øvrige numre:
5. “Imellem Sorg Og Glæde” (tekst af Ellen Heiberg)
6. “Bort Med Den Dag” (fra “Til Damaskus” tekst af Strindberg)
7. “Rejseduet” (fra “Leonce Og Lena” tekst af Rifbjerg)
8. “Ouverture” (fra “Leonce Og Lena” )
9. “Livet Er Drøm” (Ouverture fra “Livet Er Drøm” Di La Barca)
10.”Trillebørens Morgensang” (tekst af Tom Kristensen)
11.”Den Sorthårede Sangerinde”
12.”San Francisco”
13.”Digterens Vals”
14.”Negro Spiritual”
15.”Vals” (fra “Forbrydelse Og Straf”)
16.”Adagio” (fra “Forbrydelse Og Straf”)
17.”Lykkelig Kærlighed” (tekst af Ellen Heiberg)
18.”Mens Vinden Hvisker” (tekst af Ellen Heiberg)
En aften om og med Andy Sundstrøm, som har skrevet og arrangeret al musikken. Teksterne er af de anførte. (11-14)
fra “Joaquin Murieta” af Pablo Neruda, med dansk tekst af Peer Sibast. (1) er PD med rytme (el-piano, trommer, bas og
den 12-strengede) og fløjte, obo, viola, cello, cembalo og bas. (2,3) er PD med rytme og Jesper Thilo, saxofon. (4) er
PD med rytme og er i en tidligere indspilning udsendt på single fra Land Og Folk-filmen i 1978.
*****
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1980

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen (?)

En optagelse fra Jonna og Ronald Frederiksens sølvbryllup, hvor PD deltog. Båndene er ikke aflyttet. Optagelserne er
formentlig lavet af Knudsens.
1980

HOGAGER-TAPE “80/31-34”
*****

1981.jan.22.

Danmarks Radio TV - Prod. Sveriges Utbildingsradio -

Povl Dissing, fortæller
Bio - fra i søndags
1. “Kaninlandet” (25.00)
Med Povl Dissing
‘Et program med film for små og store. Alle kaniner i Kaninlandet leger sammen og har det sjovt. Men så finder de en
krone, og en af dem bli’r konge...’
*****
1981.feb.2.-12.

Prod. Peter Abrahamsen - Sweet Silence Studios

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Egon Aagaard, harmonika på 1,2,3,5,6,8 - Jens Jefsen, akk. bas
1,2,3,5,6,7,8,9 - Peter Abrahamsen, kor 1 - Steen Vig, sopransax 3,5,7 - Ken Gudman, trommer 3 - Peter Bastian,
blikfløjte, maraccas 5, fagot 6 - Ole “Fessor” Lindgren, trombone 7 og blæserarr. - Verner Work Nielsen, trompet 7 Peter Thorup, guitar 9
1. “Hilsen Til Forårssolen”* (5.10)
2. “Da Jeg Mødte Dig” (5.24) (“Drankerminder”)
3. “Virus Blues” (4.32)
4. “Stort Småt - Sort Blåt Blues” (4.24)*
5. “Rosalina” (4.30)
6. “Udsigt Med Kikkert” (4.00)
7. “Olie-Blues” (4.04)
8. “Barndommens Land” (4.08)
9. “Go’ Nu Nat”* (3.41)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Endelig! Holdet bag “Svantes Viser” slår til igen - efter 8 år! Benny Andersen har endnu engang begået en række
geniale tekster og melodier. For første gang hører vi om Rosalina og den nu klassiske go’ nat sang. Benny Andersen har
ved flere lejligheder fortalt, at han ikke selv kunne komme på en melodi til sangen. Han gav derfor PD teksten, og han
lavede så melodien. Pladen blev indspillet efter en turné med 12 koncerter på 8 dage! Titlen var der en del diskussion
om. Et af de første forslag var “Stort, Småt Og Blues”. Pladen skulle oprindeligt have været ude i april, men på grund af
en avisstrejke, kom den først i august. Man ville ikke én gang til risikere, at ingen lagde mærke til udgivelsen (som det
skete med “Køb Blomster”).
Om pladens tilblivelse fortæller duoen: PD om “Udsigt Med Kikkert”: “Vi ville så gerne ha’ en ny sang og snakkede
om, at nu skulle den snart laves. Og så kom der pludselig en ny sang, som vi ikke kunne finde ud af, hvordan vi kunne
bruge, men vi tænkte, at vi nok skulle kunne finde ud af at bruge den. Det er vores “kikkert-sang”. Jeg syntes, melodien
var lidt sørgelig og mørkladen. Vi havde den liggende længe. Og jeg sagde overmodigt til Benny, at nu ville jeg prøve,
at lave en anden melodi...”
Men en dag skulle de spille sammen i “Huset”. Benny Andersen: “Jeg havde det in mente, at du syntes, den var lidt for
sørgmodig i melodien. Og så satte jeg en A-durs akkord i stedet for en mol-akkord”. PD: “Jeg er ikke nogen mol-mand”
BA:”Du er ingen mol-bo.” PD: “Vi havde vitterlig ikke prøvet at spille den før. Og så virkede den netop... Og det var,
lige som folk sugede det af os.”
Om “Virus Blues”. PD: “Vi sad på vej til et job. Vi skulle spille i Odense. Vi kørte i tog derover. Benny sad over for
mig, fordybet i en tekst. Jeg sad og læste i en avis, og han var ved at skrive noderne færdig. Vi skulle spille i Hansens
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Værtshus, og vi ville godt ha’ et nyt nummer. Og når jeg kiggede over avisen, sad Benny og fumlede med fingrene, som
om han spillede klaver. Og på en eller anden måde fik han gjort den så færdig, at han fortalte mig, at det var en blues.
Vi spillede første afdeling, og så i pausen sad jeg og snakkede med Benny, og han rettede et par noder, og vi aftalte, at
nu kaster vi os ud i det. Og den blev modtaget som et af aftenens store numre...” BA: “Det tør jeg sige! Der væltede et
par borde dér.”
Om starten til “Virus Blues”: BA: “Du havde influenza og sagde: hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet en sang om
en virus?” PD: “Og næste gang havde du den allerede.” BA: “Jeg var dybt smittet”. PD: “Vi burde både tage noget mere
til Grønland og blive lidt mere forkølede.” BA: “Det kunne måske kombineres.”
Om “Hilsen Til Forårssolen” siger BA, at han hele tiden “rendte ind i” melodien til en skillingsvise, så han måtte bede
PD skrive den. De vil ikke ud med, hvad det er for en skillingsvise. “Vi skal også ha’ vores hemmeligheder”, siger de.
På en lille øvetourné umiddelbart inden optagelserne, havde de 10 nye sange med. Der forsvandt altså én, eftersom der
kun er ni på pladen.
BA om “Da Jeg Mødte Dig” eller “Drankerminder”: “Er delvis selvbiografisk, selv om jeg har smurt tykt på. Var jeg
gået så meget ned, som ham i sangen, havde jeg aldrig sluttet den.”
Om titlen siger PD i et interview: “Vi sad der, og skulle finde på en titel til pladen. Der var mange forslag fremme, og
det var så et af dem, vi sorterede fra. Vi synes, at titlen indeholder en hel masse ting - osse om vores egen situation.
Ordene kommer fra sangen “Da jeg mødte dig”. Et ret centralt nummer, der handler om Bennys situation - og vel osse
min egen. Da Benny mødte sin nuværende kone, Rosalina, kunne hun i den grad få ham til at lade være med at drikke.
Derfor hedder sangen osse som undertitel “Drankerminder”. Titlen “Oven Visse Vande” er på en eller anden måde
meget betegnende for den situation vi to befinder os i. Læg mærke til, at det er ikke oven vande, men oven visse vande.
Altså forstået på den måde, at vi ikke føler, at vores situation er afklaret helt - men nogenlunde.”
BA om “Stort Småt - Sort Blåt Blues”: “Handler om vor afmagtsfølelse. Bliver den for stærk, hjælper det at synge en
optimistisk sang.”
Peter Thorup spiller en indfølt solo på (9). Peter Abrahamsen fortæller, at PT er med på PD’s ønske (som sædvanligt),
og at han altid spiller “direkte ind i pulten”, dvs ikke i selve studiet, men i kontrolrummet. PT fortæller, at han spillede
på sin gamle akustiske Martin guitar - kaldet Martine - fra 1919!
En fremragende plade, som senere leverede en fjerdedel af Dissing/Andersens “Greatest Hits” i 1991, og som formentlig har solgt mindst 100.000 eks.
1981.aug.

1-9 - LP “OVEN VISSE VANDE” EXLIBRIS EXL 30.010
Tekster på indercover og fine fotos på inderposen

015

19?

1-9 - CD “OVEN VISSE VANDE” EXLIBRIS EXLCD 30010

127

1991

2,5,6,9 - CD “16 SANGE FRA PD OG BENNY ANDERSEN” EXLIBRIS EXLCD 50022

081

1997.mar.

1-3,5,6,8,9 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580

183

1997

1 – CD-2 ”DET BEDSTE AF DANSK MUSIK 1981-82” EGMONT EMC 8182310

304
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Overrækkelse af sølvplader for salget af “Oven Visse Vande”.
I 1987 fik de en guldplade for salget af 50.000 eksemplarer.
Foto: Gyldendal

Reklame fra MM september 1981.
*****
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1981?

Optaget live

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
1. “Stort Småt - Sort Blåt Blues” (4.40)
2. “Hymne Til Forårssolen” (4.14)
3. “Yderst Ude”* (6.22)
4. “Krakkemut Mat Blues”* (4.39)
5. “Svanesang”* (4.39)
6. “Lille Sang Til Nina” (1.44)
7. “Længsel Mod Sverige” (3.00)
8. “Svantes Allergiske Vise” (3.16)
9. “Svantes Lykkelige Dag” (3.18)
10. “Udsigt Med Kikkert” (3.52)
11. “Virus Blues” (3.34)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
En liveoptagelse fra PD’s private båndsamling. Den er optaget et lille og intimt sted, måske Vise Vers Huset? Repertoiret er meget orienteret mod PD’s egne plader og optagelsen må være fra umiddelbart før eller efter udgivelsen af
“Oven Visse Vande”, idet det er tydeligt, at de “nye” sange (1,2,10,11), der først blev indspillet og udsendt i 1981,
vækker mest moro. PD lyder lidt forkølet, og der småhostes fra scenen, så da han afslutter med “Virus Blues” siger han:
“Og der må man godt hoste med til sidst”. “Svantes Allergiske Vise” er koncertens overraskelse, da den er en yderst
sjælden gæst på koncertrepertoiret.
1982?

1-11 - POVL DISSING TAPE “BENNY A + PD”

088

*****
1981.mar.9.

TV Provinsafdelingen, Aarhus - Tilrettel. Preben Heide

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
“Dagens Danmark” (50.00)
1. ?
2. ?
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Provinsafdelingens udsendelsesserie “Dagens Danmark” afløste “Landet Rundt”, og i den første udsendelse medvirkede
PD og BA med “et par numre fra det repertoire, der snart bliver til en ny LP”. Den ene var en ‘forårssang’.
*****
1981

Danmarks Radio TV, B&U - Prod. Chinese Film Corp. Dansk bearb. Elisabet Nordbrandt

Povl Dissing, fortæller
1. “Abekongen” episode 1
Med Povl Dissing
Semdt 15. apr. 1981. ‘“Abekongen” er bygget over en kinesisk sagnfortælling fra det 15. århundrede. Den fortæller,
hvordan den frække lille Abekonge gør oprør mod den mægtige himmelske kejser og hverken lader sig underkue med
magt eller list.’ ‘I første afsnit får vi at se, hvordan Abekongen henter sit magiske våben på havets bund, og derved får
den himmelske kejser til sin fjende, hvordan han slipper de kejserlige heste løs og endelig udnævner sig selv til Himlens
Vismand.’ Genudsendt 15. marts 1982, i oktober 1984 (kun én episode?) og i marts/april 1991.
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1. “Abekongen” episode 2
Med Povl Dissing
Sendt 16. apr. 1981. ‘2. del: Den drillesyge Abekonge lader sig ikke underkue af den himmelske kejser. For at kunne
holde øje med ham gør kejseren ham til overvagtmester i sin ferskenhave, men Abekongen hævner sig og sørger for, at
kejserens store fest går i vasken.’ Genudsendt 22. marts 1982 og i marts/april 1991.
1. “Abekongen” episode 3
Med Povl Dissing
Sendt 17. apr. 1981. ‘I tredie og sidste afsnit holder Abekongen fest for alle de små aber med de lækkerier, han har
stjålet fra kejseren. Imedens forbereder den himmelske hær et vældigt slag mod ham. Men mod Abekongen hjælper
ingen våben, og først da kejseren tager overnaturlige magter til hjælp, lykkes det ham at fange Abekongen. Til gengæld
er det helt umuligt at slå ham ihjel.’ Genudsendt 29. marts 1982 og i marts/april 1991. 4. afsnit kun sendt 5. april 1982.
*****
1981.sommeren

Optaget (formentlig) hos PD i Wiedeweltsgade

Povl Dissing, guitar og sang - Peter Thorup, guitar og sang 1 - ? sang 2- Benny Andersen, klaver og tale 8 - Poul
Winther, sang og tale 8
1. Øvelser
2. “Din For Evigt” (Jeg Længes Allerede Efter Næste Sommer) 1.
3. “Din For Evigt” (Jeg Længes Allerede Efter Næste Sommer) 2.
4. “Din For Evigt” (Jeg Længes Allerede Efter Næste Sommer) 3.
5. “Instrumental” 1
6. “Instrumental” 2
7. “Tænkte En Tanke”
8. “As Time Goes By
Povl Dissing m.fl.
Et øvebånd hvor der er optaget en række melodi- og tekststumper, som er mere eller - som regel - mindre færdige. På et
af de kortere indslag, dukker lige pludselig Peter Thorup op. De prøver at finde en melodi, til en tekst, som heller ikke
er på plads. Senere synger PD en sang, som næsten er færdig både melodi- og tekstmæssigt. En tidlig “Start-blues”!
Første vers lyder:
“Jeg vil gerne synge en sang,
det er bare lige det med at komme i gang.
Jeg ku’ for eksempel begynde at nynne, eller stønne.
Derfra ku’ jeg så gå vid’re med at brumme, eller kvidre.
Men hvis ikke der kommer nogen ord på,
er det som et skib uden ror på.
Man ved ikke om det går fra øst eller vest,
om det går under eller udad eller hva’, syd på eller nord på.
Selvfølgelig er det vigtigt, men hvis man en dag sku’ glemme, sin stemme, der hjemme,
ku’ der spilles så smukt...”.
“Din For Evigt” med omkvædet “Jeg Længes Allerede Efter Næste Sommer” synges først med en spæd barnestemme i
baggrunden, derefter fortsætter PD alene. Teksten var skrevet af den 13-årige Peder Sølberg og PD lavede musikken,
(se nedenfor). På (5) nynner og fløjter han og på (6) øver han guitarspillet. Det virker som om, at (7) er en improviseret
ting, med vrøvletekst, hvor han leder efter en melodi. PD har på båndet skrevet “citar mel. - udkast til mel.” Citar
melodien må være “instrumental” 2, som lyder forskelligt fra hans normale guitarspil.
Skagensmaleren og PD’s mangeårige ven Poul Winther forsøger at forklare PD, hvordan “As Time Goes By” skal synges. PD beder ham om lige at synge den først, så han kan høre melodien. Benny Andersen giver lidt sporadisk klaverspil i bedste “Casablanca” stil. Efter en del tøven begynder PD meget forsigtigt. Til sidst må han love BA, at hvis han
blot spiller den én gang til, så skal han få lov til at sove. Det er en lang dags sene aften. De tre lystige svende har svært
ved at tage sig sammen samtidigt, så det varer længe, før der kommer noget, der ligner en optagelse ud af det. BA
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omdøber sangen til “As Times Relax”. Poul Winther slutter med at konkludere: “Det kan I leve af resten af Jeres liv!”
Resten af båndet småøves der. BA finder f.eks. ud af, at “Vi mangler forspillet!”
1981

1981.jun.

1 - POVL DISSING-TAPE “JEG LÆNGES ALLEREDE EFTER NÆSTE SOMMER/
AS TIME GOES BY “
*****
Prod. Gary Nicklin - co.prod. Bo Schiøler og Bente Sønnichsen

Peder Sølberg, 13 år sang 1 - Bo Schiøler, guitar 1 - Benny E. Andersen, harmonika 1 - alle de unge digtere synger
deres egen sang: Lone Bielich - Jan Bierlich - Susanne Tarp - Tony Lundberg - Birthe Axelsen - Følgende musikere
medvirker på pladen: Tom Lundén, klaver - Jens Elbøl, bas - Bjarne Schwartz, guitar - Martin Andersen, violin - Lars
Trier, guitar - Morten Madsen, trommer - Rolf Bülow, cello - Gæstemusikere: Dorthe Barsøe, guitar - Michael Ring,
guitar - Steffen Ring, orgel - Jørgen Bo, guitar - Freddy Fræk, banjo og kazoo - Leif Jo-jo, vaskebræt - Boye Magnussen, percussion - Jeppe Reipurth, trommer og percussion
1. “Din For Evigt”* (2.51)
Med Peder Sølberg og Vesterbro Ungdomsgård
Øvrige numre:
2. “Jeg Kom Fra Landet” Jeanett Harup/Leif Sylvester
3. “Ved Vinduet” Lise Svendsen/Bente Sønnichsen
4. “Du Er Min ABC” Stine ]strup/Stine ]strup
5. “Årstiderne” Vivian Petersen/Niels Hausgaard
6. “Huderen” Henrik Hansen/Jens Elbøl
7. “Skoleproblemer” Anja Larsen/Benny E. Andersen
8. “I Virkeligheden” Susanne Clausen/Michael Ring
9. “Pigen Fra Sidste Sommer” J.P. Andreasen/Søren Kragh-Jacobsen
10.”Jeg Er Din Datter” Majken Glæsner/Dorthe Barsøe
11.”Gaden” Jeanett Christensen/Tom Lundén
12.”Når Jeg Bliver Stor” Charlotte Hansen/M. Madsen-J. Petersen
13.”Mit Digt Til Dig” Aku Svendsen/Lars Trier
14.”Afslaget” Susanne Hansen/Donald Axel
15.”Bamse” Anja Fey/Anja Fey
16.”Skål, Skål, Ål og Skrål” Frank Mogensen/Freddy Fræk
17.”Eva-datteren” Karina Gørtz/Bo Schiøler
18.”Aftensolen” Malene Eriksen/Steffen Ring
Vesterbro Ungdomsgård har udsendt en lang række plader. I 1981 udsendtes af Gyldendal en digtsamling “toves
børnebørn”, med 87 digte skrevet af børn og unge fra Vesterbro Ungdomsgård. Bogen var tilegnet Tove Ditlevsen, selv
et Vesterbrobarn. De unge digtere havde fået frit valg til at pege på en komponist, som skulle sætte musik til deres digt.
Peder Sølberg havde valgt Benny Andersen til at skrive musikken, men han havde ikke rigtig tid, og gav derfor digtet
videre til PD. Han sendte et kassettebånd til den unge poet, da han havde melodien klar. Desværre er båndet ikke gemt.
PD’s melodi er iørefaldende og teksten har et godt omkvæd. Povl Dissing medvirker ikke. En plade man ser forbavsende sjældent.
1981

1-18 - LP “TOVES BØRNEBØRN” SONET SLP 1599
*****
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*****
1981.efterår

Prod. Poul Bruun - Studio Mo-Bilen i Vigsø Feriecenter hus nr. 49
Ålborg Musikskole og Sysseltinget i Hjørring - Hørve Studierne

Mathilde, sang og violin - Povl Dissing, sang 1 - Poul Martin Poulsen, bas - Steffen Kyhl, guitar, percussion - Ib
Buchholtz-Hansen, harmonika, orgel, piano - Asger Bondo, clarinet - Sven Kruse, obo
1. “Som Stjernerne på Himlen Blå” (2.51)
Med Mathilde og Povl Dissing
Øvrige sange på pladen:
2. “Han Kommer Med Sommer” (2.42)
3. “Jeg Kan Se På Dine Øjne” (2.02)
4. “Far I Båden” (2.55)
5. “Jeg Går I Tusind Tanker” (2.23)
6. “Nu Falmer Skoven” (4.03)
7. “Jeg Ser De Bøgelyse Øer” (1.54)
8. “I Sne Står Urt Og Busk I Skjul” (2.28)
9. “En Yndig Og Frydefuld Sommertid” (2.20)
10.”Holder Du Af Mig” (1.57)
11.”Du Gav Os De Blomster” (2.20)
12.”Den Første Gang Jeg Så Dig” (3.00)
13.”Dejlig Er Jorden” (3.40)
En smuk sang (fra Ingeborg Munchs (og PD’s) repertoire) på Mathildes anden soloplade, som selvfølgelig kom med på
duoens ‘Best Of’, selvom Lasse ikke medvirker. PD husker, at han indspillede sit bidrag i Hørve Studierne, på vej hjem
fra en tour med Peter Thorup.
1981

1-13 - LP “RØDT & HVIDT 2” MEDLEY MdLP 6096

063

19??

1-13 - CD “RØDT & HVIDT 2” MEDLEY MdCD 6096

093

1988

1 - LP-2 “LASSE & MATHILDE 32 HITS” K-TEL DK 1008

176

1988

1 - CD-2 “LASSE & MATHILDE 32 HITS” K-TEL DK 9008

196
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*****
1982.jan.8.

Danmarks Radio TV - Bearb. Helle Melander Nordvision fra Finland

Povl Dissing, fortæller
Fredagsbio
1. “Ballade På Slottet”
Med Povl Dissing
‘Finsk tegnefilm om en bjørnefamilie, der kommer til bal på slottet. På grund af bjørnene bliver det ikke noget helt
almindeligt bal.’
*****
1982.feb.1.

NRK - live optagelser fra Montmartre i København

Povl Dissing, sang og guitar
Indhold?
Med Povl Dissing
Norsk fjernsyn optog to numre med PD under en optræden i Montmartre. Optagelsen blev vist i Norge i udsendelsen
“På Plakaten”. Indholdet kendes ikke yderligere.
*****
1982.feb.25.

Danmarks Radio TV, B&U - Prod. Global Dansk bearb. Helle Melander

Povl Dissing, fortæller
Fredagsbio
“Sikken-En-Redelighed” (5.00)
Med Povl Dissing
‘1. afsnit af en tegnefilmserie om hunden “Sikken-en-redelighed”, der altid kommer galt af sted. “Sikken-enredelighed” ved ikke, at den er en hundehvalp - måske er den en bi?’ Sendt den 7. januar 1983 og genudsendt 17. august
1983.
‘2. afsnit af “Sikken-en-redelighed”, hvor hundehvalpen “Sikken-en-redelighed” prøver om den muligvis er en lampe.’
Sendt 14. januar 1983 og genudsendt 24. august 1983.
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‘I 3. afsnit om hundehvalpen “Sikken-en-redelighed” tænker den, om den muligvis er en fodbold? Eller en fisk?’ Sendt
21. januar 1983 og genudsendt 31. august 1983.
‘4. afsnit af tegnefilmserien om hundehvalpen “Sikken-en-redelighed”. Den funderer på, om den mon kunne være en
muldvarp?’ Sendt 28. januar og genudsendt 2. september 1983.
‘5. afsnit om hundehvalpen “Sikken-en-redelighed”. I denne del finder “Sikken-en-redelighed” endelig ud af, hvad den
er, nemlig en hundehvalp.’ Sendt 4. februar og genudsendt 9. september 1983.
‘Sidste (6.) afsnit af tegnefilmserien om hundehvalpen “Sikken-en-redelighed”. I dette afsnit forsøger den at gøre sin
pels rigtig smuk.’ Sendt 11. februar og genudsendt 16. september 1983.
*****
1982?

Kanal 2, København

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, piano - Sebastian - Shubidua
Amnesty International Show
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Et TV show til fordel for Amnesty International. Formentlig fra 1982. Kunstnerne optrådte gratis. Indholdet kendes
ikke.
*****
1982.apr.5.

Danmarks Radio TV, B&U - Prod. Chinese Film Corp. Dansk bearb. Elisabet Nordbrandt

Povl Dissing, fortæller
1. “Abekongen” episode 4
Med Povl Dissing
Tilsyneladende en episode, som kun er sendt denne dato, et år efter de første tre afsnit.
*****
1982.apr.17.

Optaget hos PD i Wiedeweltsgade

Povl Dissing, sang og guitar - Jette Dissing, sang?
1. “Dine Tanker Er Jubel”
Med Povl Dissing
En optagelse fra en “kvindesangfrokost” hos Jette Dissing. Båndet er ikke aflyttet.
1982.apr.

1 - HOGAGER-TAPE “82/13”
*****

1982.apr. 23.

Danmarks Radio TV, B&U - Prod. Finlands Radio Dansk bearb. Bodil Bredsdorff

Povl Dissing, fortæller
1. “Hvad Sker Der Så?”
Med Povl Dissing
‘Efter Tove Janssons bog af samme navn.’
*****
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1982.forår

Optaget hos PD i Wiedeweltsgade?

Povl Dissing, sang, guitar, fløjt og nyn

Et bånd hvor PD øver på række melodier til børneforestillingen med Egon Aagaard på Det Lille Teater i april. Det er
stort set kun instrumentale øvelser, og kun nogle få lyder som kendte børnesange.
1982

POVL DISSING-TAPE “DET LILLE THEATER I”
*****

1982.apr.14.-maj.6.

Det Lille Teater, Lavendelstræde 7, København

Povl Dissing, sang og guitar - Egon Aagaard, harmonika
I ovennævnte periode opførte PD og Egon Aagaard en “Sang Koncert for og med børn & Povl & Egon & voksne der
gerne vil være med til at nynne...”
Det var primært tekster af Halfdan Rasmussen fra “Sukkerhjerte - Hjertesuk” og “Der Står En Lille Hest Og Sparker Og
Al’ Sådan Noget”. Forestillingen fandt sted kl. 9.30 og 11.00 og varede 45 minutter. Plakaten havde PD tegnet.

*****
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1982

Live Folkets Hus, Nørrebro, København

Povl Dissing, sang og guitar - Egon Aagaard, harmonika (solo 8,9)
1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen” (3.21) (“En Lille Sang”)
2. “Først Kommer Pigerne” (1.35)
3. “Introduktion/Rime Rikke” (3.11)
4. “Du Lille Svale” (4.03)
5. “Yderst Ude” (7.22)
6. “Krakkemutmat Blues” (5.26)
7. “Fjældgængeren” (5.40)
8. “Kalinka” (2.33)
9. “Harmonika solo” (3.59)
10. “Svanesang” (5.00)
11. “Lille Sang Til Nina” (2.38)
12. “Muddermålet” (4.41)
13. “Svantes Sorte Vise” (3.47)
14. “Svantes Lykkelige Dag” (5.19)
15. “Svantes Allergiske Vise” (4.45)
16. “Virus Blues” (4.32)
17. “I Vores Gård” (3.03)
18. “Se Den Lille Kattekilling” (1.31)
19. “Jeg Har En Flyvemaskine” (2.54)
20. “Sejle På Salten Sø” (2.36)
21. “Der Står En Hest Og Sparker” (0.38)
22. “Sov Min Lille Hundemand” (2.32)
23. “Vandringsmanden” (4.30)
24. “Den Sorte Sejler” (3.59) afbrydes
Med Povl Dissing og Egon Aagaard
En optagelse, som formentlig er fra 1982, fra Folkets Hus på Nørrebro, hvor det lyder, som om det mest er børn, der er
til stede. Det er formentlig duoens koncert fra Det lille Teater, de “turnerer” med. Efter (16) holdes der en kort pause, og
først da bliver der fremført egentlige børnesange. Optagelsen er dog ikke komplet, så det har været en temmelig lang
forestilling, væsentlig længere end de 45 minutter den varede på Det lille Teater. Måske er det en optagelse, som
dækker to koncerter? Og rækkefølgen er ikke nødvendigvis den oprindelige!
1982

1-24 – CDR-2 POVL DISSING-TAPE “POVL OG EGON FOLKETS HUS NØRREBRO”
*****

1982.apr.27.

DR TV-byen - Tilrettelæg. Wivi Leth

Povl Dissing, oplæser
“Noget For Dig”
1. “Billedbøger” (15.00)
Med Povl Dissing
Sendt 24. - 28. maj 1982. Indholdet kendes ikke.
*****

439

282

*****
1982.aug.31.

Danmarks Radio, UHA - Tilrettel. Erik Kramshøj
Live fra Skagen Visefestival 1982

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
“Skagen Visefestival 1982” (22.20)
1. “Hilsen Til Forårssolen”
2. “Virus Blues”
3. “Udsigt Med Kikkert”
4. “Morgenhymne”
5. “Go’ Nu Nat”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Sendt 7. september 1982. ‘En halv time med Povl Dissing og Benny Andersen. Live fra badmintonhallen i Skagen i
Jylland præsenteret af Peer Møller. Sangeren Povl Dissing præsenterer numrene: “Hilsen Til Foråret”, “Virus Blues”,
“Udsigt Med Kikkert”, som han synger akkompagneret af Benny Andersen på klaver.
Forfatteren og tekstforfatteren Benny Andersen præsenterer Povl Dissings næste nummer “Morgenhymne”. Der
afsluttes med “Go’ Nu Nat”’ Så vidt DR. Udsendelsen kendes ikke herud over.
*****
1982

Prod. Peter Thorup

Peter Thorup, sang og guitar - Ken Gudman, trommer - Rudolph Hansen, bas
1. “Lykkelæns”* (6.55)
Med Thorups Trio
En plade med dansk blues, og en af de få indspilninger af PD’s sange, hvor han ikke selv medvirker. Peter Thorup har et
andet syn på dansksprogede sange nu, end lige før han i 1968 rejste til England!
1982.jun.

1 - LP “TRE KOLDE” SONET SLP 1641
*****
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1982.sep.2.

Danmarks Radio TV, B&U - Prod. China Film Dansk bearb. Elisabet Nordbrandt

Povl Dissing, fortæller
1. “Abekongen Stjæler En Ginseng-frugt” (25.00)
Med Povl Dissing
‘En kinesisk tegnefilm. Den frække, udødelige abekonge, som engang gjorde oprør mod den himmelske kejser, kommer
nu igen til at fornærme de himmelske magter. Han stjæler ginseng-frugter fra et træ, der er så helligt, at det kun
blomstrer hver 10.000 år, og så ødelægger han oven i købet træet bagefter. Denne gang slipper han ikke helt for straf.’
Sendt 18. oktober og genudsendt 29. december 1982.
*****
1982.nov.24.

Danmarks Radio TV, UHA - Prod. Per Wiking

Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Ellen Winther - Dorthe Kollo - Nina van Pallandt - Nana Mouskouri Helle & Lykke - Buz-stop - Jørgen Ingmans kvartet akkompagnerer
“Omkring Et Flygel”
1. “Rosalina” (5.36)
Med Povl Dissing, Benny Andersen
Sendt 25. december 1982. ‘Bent Fabricius-Bjerre præsenterer nye navne og gode bekendte som gæster i studiet.’ Prøver
fandt sted 15. til 19. november og prøver i studiet dagen før optagelsen.
*****

PR-foto: Peter Abrahamsen, Abracadabra - PD’s udkast til plakaten
*****
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1982.sommer/efterår

Optaget hos PD i Wiedeweltsgade?

Povl Dissing, sang og guitar
1.-5. Sange fra Kristihimmelfartsfesten
6. “Huu Hej”
Med Povl Dissing
Et bånd hvor PD bl.a. øver sangene til teaterstykket Kristihimmelfartsfesten. Også en god version af “Huu Hej” er med.
1982

1 - POVL DISSING-TAPE “FORSKELLIGT PAVLOS SOMMER - EFTERÅR 82”
*****

1983.jan.16.-apr.

Instruktør: Kaspar Rostrup - Musik: Fuzzy - Manuskript: Elsa Gress
Gladsaxe Teater

Povl Dissing, sang 1-10,15 - Fuzzy, klaver 1-13 - John von Daler, violin 14
Povl Dissing: Den gale (Skomager) - John von Daler, kapelmester, violin, bratsch, slagtøj - Niels Erik Clausen, cello,
slagtøj - Jørgen Haslev-Hansen, bratsch, slagtøj - Kurt Larsen, harmonika, fløjte, sopransax - Thomas Akuru, trommer David Cadogan, trommer - Ferkouzad Darouiche, trommer
Kristihimmelfartsfesten - et vulkanstykke
1. “Indledningssang (Jeg Der Er Gammel...)” (0.50) 1. akt, scene 4
2. “Det Er Begyndt ...(Vand Til Blod..)” (0.51) 1. akt, scene 5D
3. “Det Første Offer I St. Pierre (Sov Sødt Og Drøm Nu)” (1.42) 1. akt, scene 12
4. “St. Pierre Skal Drukne I Tårer” (1.54) 1. akt scene 56
5. “Kristi Himmelfart Sang” (2.28) afslutningssang 2. akt, scene 60
6. “Nautren Uden Maske” (0.50) 2. akt. scene 2
7. “Guds Smed Er Djævlen Ved Sin Esse” (1.52) 1. akt, scene 25
8. “Stjernesang” (1.17) 2. akt, scene 53 - 1. version
9. “Fanden Og Hans Luftventil” (1.36) 2. akt, scene 44
10. “Stjernesang” (1.17) 2. akt, scene 53 - 2. version
11. “Guds Smed Er Djævelen Ved Sin Esse” (1.40) instr. 1. version
12. “Guds Smed Er Djævelen Ved Sin Esse” (1.33) instr. 2. version
13. “Instrumental I” (1.54)
14. “Instrumental II” (1.02)
15. “PD-nynner” (4.56)
Med Povl Dissing og Fuzzy
Et total-teatershow om tiden op til et udbrud i vulkanen Mt. Pelée, som lå i Fransk Vestindien på øen Martinique, og
som fandt sted den 3. maj 1902 på Kristihimmelfartsdag, og udslettede byen St. Pierre og dræbte 30. - 40.000 mennesker.
Alle roste PD’s gale dommedagsprædikant, som stykket igennem advarer mod et vulkanudbrud, som altså til sidst kommer og udsletter hele byen. Alle - undtagen PD - spillede iført fantasifulde masker. Han kunne selv! Som PD udtrykte
det i et interview i Jyllandsposten 23.1.1983, efter premieren: “Ja, det minder meget om det, jeg også gør, når jeg går på
scenen med min guitar. Men jeg giver den nok en tand til her, hvor jeg får lov til at være legal gal hver aften. Det er
skønt!” Han fortsatte: “Jeg har altid godt kunne lide at optræde, at give mig selv fuldt ud. Det skyldes nok en følelse af,
at det er det udtryk, der bliver forstået bedst af andre. Jeg er nemlig ikke særlig intellektuel, og privat er jeg meget lidt
udadvendt. Sangen er min måde at udtrykke følelser og holdninger på.”
I marts 1982 sendte Elsa Gress udkast til sangene til Kaspar Rostrup, med den hensigt at PD skulle have tid til at “brodere” på sangene. Samtidig foreslog hun, at Fuzzy skulle lave musikken, idet “han er den eneste herhjemme, der kan
klare al den pusten, stønnen, rumlen osv. fra dyr og mennesker”.
Ved dette teaterstykke mødes PD og John von Daler første gang.
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Der findes sikkert en optagelse fra selve opførelsen, men i PD’s private båndsamling findes ovenstående bånd, hvor han
og Fuzzy øver sangene. I første version af “Stjernesangen” synger PD med sin normale stemme. I anden version er han
mere dramatisk og foredragende. (13) er et instrumentalt stykke, hvor klaveret er suppleret med rytmeboks. De
instrumentale stykker er formentlig underlægningsmusikken til andre sange mv. i stykket. Af andre sange kan nævnes:
“Vaskesang” - “Insektsang” - “Ligkistesnedkerens Sang” - “Voodoo Sang”. (15) har formentlig intet med teaterstykket at gøre, men er blot en skitse til en melodi, og PD har så brugt resten af båndet til den.
1983

1-15 - “KR. HIMMEL. FUZZY”

Programmet til “Kristihimmelfartsfesten”
*****
1983.mar.30.

Danmarks Radio, UHA - Tilrettelæg. Lone Nørmark

Povl Dissing, sang - Jesper Klein, fortæller - en række personer fra Bakken
“Gøgl Og Kildevand - Dyrehaven Gennem Århundreder” (54.00)
1. “En sang om Bakken”
Med Povl Dissing
Sendt 1. juni 1983. ‘Forbindende tekst om Bakken og Kirsten Piils kilde ved Jesper Klein mellem de forskellige indslag.
Gøglere annoncerer de forskellige tilbud på Bakken. Loppecirkus, vejning m.m. Liveoptagelse med Povl Dissing, der
synger en sang om Bakken.’ Der er formentlig tale om “Køb Blomster” fra LP’en af samme navn.
*****
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1983.maj.21.

Danmarks Radio, Kulturafd - Tilrettel. Niels von Kohl & Lars Persson

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, guitar
“Uge-Revyen” (88.40)
1. “Skin Sol, Skin, Sol Skin”
Med Povl Dissing og Peter Thorup
Sendt 21. maj 1983. ‘Uge-Revyen med halvanden times ord, musik, reportage fra ugen, der gik. Povl Dissing synger
“Skin Sol, Skin, Sol Skin”. Interview med Povl Dissing og Peter Thorup.’
*****
1983.jun.

Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen (?)

Poul Dissing, sang og guitar - Jonna Frederiksen, sang
1. “Du Lille Svale”
2. “Dine Tanker Er Jubel”
3. “Lille Sommerfugl”
Med Povl Dissing
En optagelse (af Knudsens?) fra Jonna Frederiksens 50 års fødselsdag. Båndene er ikke aflyttet. “YE” båndene er
såkaldte eksempelbånd, dvs. sammendrag af den originale optagelse.
1983.jun.

1-3 - HOGAGER-TAPE “83/39-40”

1983.jun.

1 - HOGAGER-TAPE “YE 83/6”

1983.jun.

2,3 - HOGAGER-TAPE “YE 83/8”
*****

1983.okt.6.

Danmarks Radio TV, kulturafd.

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
Kulturrevyen
1. “Skvalderkål Blues”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Sendt 6. oktober 1983. Indholdet kendes ikke yderligere.
*****
1983?
Povl Dissing, oplæser
“Trolden I Skabet”
Med Povl Dissing
En fortælling i flere afsnit af Viveca Sundsvall.
*****
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1983.okt.19.

Danmarks Radio, Distrikt København Tilrettel. Karsten Lund & Tage Mortensen

Povl Dissing, sang og guitar 1,2,4 - Peter Thorup, sang og guitar 1,2,4,5
“Hånd I Hanke” 1. del. (24.00) og 2. del. (25.00)
1. “Krakkemutmat Blues” Povl Dissing og Peter Thorup
2. “Anemonesmil” Povl Dissing og Peter Thorup
3. “You’ve Been A Long Time Gone” Tom Bailey
“Hånd I Hanke” 2. del. (25.00)
4. “Seksten Tons” Povl Dissing og Peter Thorup
5. “One Scotch, One Bourbon, One Beer” Peter Thorup
6. “Chicago Bound” Tom Bailey
7. “You Came Home Last Night Talking All That Jive” Tom Bailey
8. “Goodnight Irene” Povl Dissing og Peter Thorup
1. del sendt 24. oktober. 1983 og 2. del sendt 31. oktober 1983. Handler om det kollektivt drevne værtshus “Hånd I
Hanke”. ‘Portræt af et Nørrebroværtshus, der sætter til på kulturen, hvad det tjener ind på øllerne. Povl Dissing, Peter
Thorup og Tom Bailey underholder.
Povl Dissing og Peter Thorup synger og spiller bl.a. “Krakkemutmat Blues”. Klappen og piften.
Povl Dissing fortæller, synger og spiller sammen med Peter Thorup “Anemonesmil” af Laus Bengtson. Klappen og pift.
Peter Thorup synger og spiller med Povl Dissing, bluessangen “Seksten Tons, Dagens Akkord”. Publikum rytmeklapper
under sidste del af nummeret; klap huh-råb.
Peter Thorup snakker med publikum, klimprer og synger “One Scotch, One Bourbon, One Beer”, publikum synger med
på omkvædet.
Povl Dissing og Peter Thorup slutter af med “Godnat Irene - Goodnight Irene”, sammen med publikum.’ Sådan beskriver DR optagelsen.
*****
1983.nov.21.

Danmarks Radio TV - TV-prod. Finn Kobberø Tilrettel. Jørgen Thorgaard og Barbara Gram

Povl Dissing, sang og guitar 1-3 - Benny Andersen, klaver 1-3 - Mads Vinding, bas 1-3 - Karsten Vogel, sax 1,3 - Peter
Thorup, guitar 1,3 sang 3
Kirkeligt Forum
1. “Flyv Ud Fugl”* (3.26)
2. “Svantes Allergiske Vise” (3.06)
3. “Yderst Ude”* (3.55)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
‘“Mellem Mennesker” er Kirkeligt Forums fællesoverskrift på en række direkte udsendelser om nogle af tilværelsens
store spørgsmål. I aftenens udsendelse om flugt fortæller mennesker om, hvad de flygter fra, hvorfor de flygter, hvilke
hjælpemidler de bruger, og hvad flugten bringer med sig af godt og skidt. Povl Dissing står for musikken, som han selv
har arrangeret til lejligheden.’
I 1982 havde Karsten Vogel medvirket i en anden af Thorgaards udsendelser med Mathilde som gæst, så da “Mellem
Mennesker” i seks afsnit skulle løbe af stablen, spurgte Jørgen Thorgaard ham, om han ville være musikproducer på
denne nye række programmer. Han skulle sørge for musikere og repertoire. En ikke før eller siden set besætning.
Vogels saxofon lægger nye alen til (1). Han spiller en slags melodisk omkvæd. På (3) lægger PT anden stemme til
omkvædet “Ai, Ai, Ai” og Vogels saxofon tredjestemme. En interessant optagelse.
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Karsten Vogel fortæller, at Burnin Red Ivanhoe og PD i 1997 havde planer om at samles til en mindre turné, og derfor
tilbød de sig til årets festivaler. Men i sidste ende måtte PD alligevel melde fra. Men tanken er ikke opgivet.
*****
1983.dec.

Optaget på Grønland og i Danmark

Povl Dissing, tale - Benny Holst, tale - ? tale
“Det handler om børnestemmen, som tilhører julen”, oplyser to grønlændere, som forklarer, at der har været lidt tekniske problemer. Derefter får vi den grønlandske julesalme, som PD brugte til sin sang “Kalaallit Nunaat”.
Herefter kommer en optagelse, hvor der tales lidt om, at PD har ondt i halsen, og har været til læge. PD diskutere foranstaltningerne til en større familiemiddag med Benny Holst, åbenbart mens de vasker op! Tilsyneladende er det oprindelige Grønlandsbånd blevet overspillet.
1983.dec.

POVL DISSING-TAPE “GRØNLAND DEC. 83”
*****

1984.feb.13.-14.

Prod. Peter Ingemann - Henrik Strube (4)
Live KB Hallen 13. feb. 1984 (1) Live Vejby-Risskov Hallen 14. feb. 1984

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, Yamaha piano
1. “Svanesang”* (4.05)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Øvrige sange på pladen:
2. “Kigger På Sin Navle” (3.56) Mek Pek Party Band
3. “Hånd I Hånd” (6.55) Benny Holst & Arne Würgler
4. “Jeg Kan Høre Dit Hjerte” (4.18) Strube Band
5. “Hotel Dania” (3.25) Lasse Og Mathilde
6. “EEC Blues” (2.47) Peter Ingemann/Stig Møller
7. “Ingenmandsland” (3.20) Malurt
8. “Balladen Om En Stor, Europæisk Fejltagelse”(5.40) Lone Kellermann
9. “La Grande Illusion” (3.40) Frede Fup
10.”EF Matador” (3.10) Sanne Salomonsen
11.”Kirsten Og Vejen Fra Gurre” (2.44) Kim Larsen
Alle mand af hus, der skal spilles for Folkebevægelsen! Om det er Årets koncert, kan diskuteres. Lasse og Mathilde
øver sig på en af de sange, de sang som opvarmning ved den begivenhed, der virkelig var Årets Koncert. Nemlig Bob
Dylan koncerten den 10. juni i Idrætsparken. Regnen stoppede da Onkel Bob gik på og en stor regnbue omkransede scenen. Hvad eller?
PD og BA spillede ved begge koncerter. Sangen var oprindelig skrevet til den tidligere anti-EF plade fra 1979, men blev
siden udsendt på ”Yderst Ude” i 1980. Den starter med de bogstavrim, som nærmest er blevet PD’s varemærke: ”Der
fløj fem smukke snehvide svaner” og senere ”fem flotte frie flagrende faner”
1984.maj

1-11 - LP “ÅRETS KONCERT” FOLKEBEVÆGELSEN MOD EF FMEFLP 2
Tekster på inderposen
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027

*****
1984.maj.22.

Danmarks Radio TV, B&U - Dansk bearb. Helle Melander Nordvision fra Finland

Povl Dissing, fortæller
Mellem Himmel Og Jord
1. “Guldpilen”
Med Povl Dissing
‘I dag viser vi tre film. Først en lille tegnefilm fra Finland, der hedder “Guldpilen”. Den handler om en gammel
vaskemaskine, der bliver kasseret, men som kommer til ære og værdighed igen.’
*****
1984.sep.

Prod. Peter Abrahamsen - Sweet Silence Studio

Povl Dissing, sang 1,3-10 (og guitar 7) - Benny Andersen, piano (solo 2) - Jens Jefsen, bas - Kristian Søgaard,
harmonika 1,4,5,7,8,10 - John von Daler, violin 1,4-8,10 - Peter Thorup, guitar 3,9 - Theis Jensen, trompet 3,9 og
blæserarr. - Svend-Erik Nørregaard, trommer 4,9 - Niels Erik Clausen, violin 6 - Anette Welner, cello 6 - Peter
Abrahamsen, kor 7
1. “Aftentur Med Rosalina” (4.52)
2. “Mælkebøttens Dans” (1.35)
3. “Skvalderkål Blues” (4.00)
4. “Tidsel Tango” (2.30)
5. “Morgenhymne” (6.20)
6. “Hymne Til Natten” (4.10)
7. “En Sang Om En Sang”* (4.20)
8. “Hymne Til Den Danske Sommer”* (3.55)
9. “Elefantblå Ballade”* (4.20)
10.”Hymne Til Skørheden” (3.05)
Med Povl Dissing & Benny Andersen
Det tager sin tid at skrive nye sange. Omtrent tre år er gået siden sidst. Resultatet har været værd at vente på. Benny
Andersen har igen skrevet smukke, skøre, sjove sange med geniale rim. Han er en fornem repræsentant for den danske
digterstand. Povl Dissing introducerede (3) i 1989: “Det var Benny Andersen, der pludselig skrev en ukrudts-suite,
(således kaldes 2,3,4) og tredje satsen var en blues. Inspireret af uinspirerende havearbejde og en voldsom trang til at
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hænge skuffejernet allerinderst i skuret, skrev Benny denne “Skvalderkål Blues”.” I “Elefantblå Ballade” spiller Theis
Jensen trompet, og således får PD anledning til at betale lidt tilbage til sit trompet-idol, når han synger sætningen “En
højst interessant trompetist.”
I et interview i Jyllands-Posten 23. januar 1983, siger PD om en tredje plade med BA: “Vi har et par ting færdige og
arbejder ind imellem med en samlende ide. Vi brænder jo begge to for de blå toner. Men måske går der igen otte år,
inden vi slipper dem løs.” (De otte år var perioden mellem “Svantes Viser” og “Oven Visse Vande”).
Ved genudgivelsen i 1989 og 1992 på CD kommer en 1985 indspilning af “Venne-sang” (fra “Red Barnet” LP’en) med
PD og Eva Madsen med som bonus. Sangen er fra børneteaterforestillingen “Hyddelihat”, Det Lille Teater 1985.
Stykket er skrevet af Benny Andersen.
1984.nov.

1-10 - LP “HYMNER OG UKRUDT” ROSEN ROLP 26

028

1989

1-10 - CD “HYMNER OG UKRUDT” ROSEN ROCD 26 + “Vennesang”

185

1991

1,6-8 - CD “16 SANGE FRA PD OG BA” EXLIBRIS EXLCD 50022

081

1992

1-10 - CD “HYMNER & UKRUDT” PLADECOMP PCCD 8041 + Venne-sang

084

1992

1-10 - CD “HYMNER & UKRUDT” ELAP 46104CD + Venne-sang

193

1997.mar.

3,6,8,10 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580

183

Folde-ud cover med tekster
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Rosen CD - Vennesang

Pladecompagniet - Venne-sang
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Elap CD – samme cover som ovenfor

*****
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Benny Andersen, PD, Christian Søgård, John von Daler og Jens Jefsen.
Det primære band bag "Hymner & Ukrudt"
Foto: Arte

"Hymner & Ukrudt" gav endnu en sølvplade.
Foto: Pladeselskabet Rosen
*****
1984.nov.17.

Danmarks Radio TV, UHA - Prod. Liselotte Winkel Vært Jarl Friis Mikkelsen

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Brødrene Øbberbøv: Ole Stephensen og Jarl Friis Mikkelsen Ann Mariager - Frede Fup - Linie 3 - Star Sisters - Streetbeat
1. “Schyy... det er lørdag”
Med Povl Dissing og Benny Andersen mfl.
‘Det første af fem nye programmer med lidt aktuelt, lidt musik, lidt sang, lidt sære sager og lidt quiz.’
*****
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1984

Danmarks Radio TV - B&U

Povl Dissing, fortæller
“Små Mærkelige Film”
Med Povl Dissing
Fra udsendelsen “Kys Frøen”.
*****
1984

Instr. Irene Werner Stage - Prod. Statens Film Central/Hanne Højberg –
Musik: Karsten Vogel

De to mænd: Povl Dissing og Georgios Marinos – Pigen Kirsten: Mika Heilman – Drengen: Aslak Stage – Moderen:
Merete Axelberg – Manden i landsbyen: Frits Helmuth – Kvinden i musikværkstedet: Vibeke Trockman – Fra OdinTeatret: Roberta Carreri - Francis Pardeilhan - Ulrik Skeel – Det lille barn: Mette Prang – Drengen med violinene:
Hannibal Hink – desuden medvirker "en del børn og voksne, sangere og musikere". Ulvene er fra Lungholm ulvepark.
“Driver Dug, Falder Rim” (42.00)
Med Povl Dissing og mange andre
En eventyrfilm. Handling: "Eventyret handler om en pige, der må drage ud og finde den varulv, hun har været forbundet
med siden hun var barn og forløse den og skyde den. Pigen Kirsten er den aktive, som forløser mennesket fra dyret,
men det er i drengen forvandlingen sker."
Filmen havde premiere 2. maj 1985.

Fra pjecen udgivet af Statens Filmcentral
*****
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1984.dec.20.

Danmarks Radio - UHA - Tilrettel. Palle Aarslev & Lars Nielsen
Live Vognhjulet

Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, guitar
“Folk Live På Plakaten” (45.15)
1. “Krakkemutmat Blues”
Med Povl Dissing og Peter Thorup
Øvrige numre:
2. “Returbillet Til Friheden” Jan Toftlund
3. “Små Hjul” Erik Grip
4. “City Of Savannah” Scrumby
5. “Så Dyrker De Korn På Et Alter I Chile” Pia Raug
6. “Sig Noget Til Mig” Trille med Paul Banks og Musikorkesteret
7. “Down The Line” Van Dango og Jørgen Lang
8. “Farvel” Van Dango og Jørgen Lang
Sendt 6. januar 1985. ‘Palle Aarslev og Lars Nielsen introducerer Folk Live-udsendelsen - en optagelse fra 20.12.1984 i
anledning af spillestedet Vognhjulets 10-års fødselsdag.’
*****
1985.jan.4.

Danmarks Radio TV, Provinsafd. - Prod. Niels Hovgaard
Live fra “Skråen” i Aalborg

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Jens Jefsen, bas
1. “En Sang Om En Sang”* (4.10)
2. “Morgenhymne” (5.35)
3. “Hymne Til Den Danske Sommer” (3.53)
4. “Mælkebøttens Dans” (1.43)
5. “Skvalderkål Blues” (4.00)
6. “Tidsel Tango” (2.23)
7. “Hymne Til Skørheden” (3.11)
8. “Rosalina” (4.05)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Der blev optaget en hel koncert, som blev sendt over to gange i TV. Første udsendelse, var en rask gennemgang af
LP’en “Hymner & Ukrudt”, hvilket da også var udsendelsens titel. I alt 30 minutter. (1-7) udsendt i TV den 22. januar
1985 (og genudsendt 25. marts 1986) og (2) og (8) i “Stop En Halv” i 1989.
Anden halvdel af optagelserne blev sendt 18. februar 1985 som “Hymner og Ukrudt og andre sange” (genudsendt 25.
februar 1985 og 1. april 1986). Varighed 33 minutter. Indholdet kendes ikke af anden del, men “Rosalina” må være
derfra.
“Hymne Til Den Danske Sommer” bliver introduceret med en typisk Dissingsk indledning: “En gang for forholdsvis
nylig siden… kan man ikke godt sige det, Benny? Benny, han skrev en sang, nej, det var ikke en gang en sang, nærmest
en hymne eller helt bestemt en hymne, en hyldest til den danske sommer. Inspireret af fugtighedsgraden i den danske
sommer, ikke Benny? Og af trangen til og se problemet fra en helt anden side. Ka’ man ikk’ godt si’ det, Benny? Altså en “Hymne Til Den Danske Sommer.”
Benny Andersen introducerer (6) som et “udstyrsnummer”, hvorefter det lattermilde publikum øjeblikkeligt reagerer.
Formentlig på at PD tager en rose i munden. Under sangen morer publikum sig højlydt, når PD danser rundt på scenen
med rosen. En lille, fin udsendelse.
*****
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1985.mar.11.-apr.29.
1986.sep.1.-okt.5.

Optaget live på Det Lille Teater - Instruktør Søren Danielsen Tekst og musik: Benny Andersen og Povl Dissing - Scenografi Lisbeth Ianke Firring

Povl Dissing, sang og guitar (kaldet Carlos) - Eva Madsen, sang
“Hyddelihat”
1. ”Uh, her er så mørkt…” (1.57) (replikker)
2. ”Nu er jeg her” (0.43) (PD solo)
3. ”Jeg synes du er pæn…” (3.20) (replikker)
4. ”Fiske-Sang” (1.50) (PD solo)
5. ”At være et dyr…” (2.05) (replikker)
6. ”Jeg er en vældig tiger” (1.15)
7. ”Det var da lidt sjovt…” (0.56) (replikker)
8. ”Den lille larve” (3.11)
9. ”Så leger vi lidt…” (7.24 (replikker)
10. ”Jeg rejste ud i verden” (2.14) (PD solo)
11. ”Brudgom m.v.”(8.17) (replikker)
12. ”Venne-Sang” (2.27)
13. ”Vi er venner… vi svømmer” (4.15) (replikker)
14. ”Hyddelihat” (1.40) (sang og replikker)
15. ”Tak for i dag”(1.13)
16. ”Hyddelihat” (0.53)
Med Povl Dissing og Eva Madsen
Forestillingen var Det lille Teaters opførsel nr. 79. Optagelsen af teaterforestillingen er kun udsendt på kassettebånd,
som blev solgt i teatret. Lasse Lunderskov overtog PD’s rolle den 30. april til 15. maj, hvor forestillingen sluttede.
Første udgave af “Fiske-sang” bliver sunget af PD med “damestemme”. De bedste af sangene (4,8,12) blev genindspillet i 1990 af Benny Andersen og PD og udsendt på LP/CD “- I AL SLAGS VEJR”. “Venne-sang” blev indspillet
igen med Eva Madsen senere på året til fordel for “Red Barnet”. Musikken til “Venne-sang” er af PD, men med nogle
tilføjelser af Eva Madsen, og endelig lidt korrektioner af Benny Andersen, men bortset fra på “Red Barnet” LP’en, så er
Benny Andersen krediteret solo for både tekst og musik.
Forestillingen fra marts 1985 blev genoptaget som Det lille Teaters 20 års jubilæumsforestilling i perioden 1. september
- 5. oktober 1986. Teatrets opførsel nr. 83. PD blev på et tidspunkt erstattet af Lasse Lunderskov, da han skulle spille på
Hvidovre Teater. Børnene blandt publikum lever sig virkelig ind i forestillingen og råber kommentarer hele tiden.
1986

1-16 - Kassettebånd ”HYDDELIHAT” DET LILLE TEATER

Kun udsendt på kassettebånd
*****
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097

Plakaten til "Hyddelihat"
Det lille Teater/Lisbeth Ianke Firring
*****
1985.maj.10.

Danmarks Radio TV, B&U - Dansk bearb. Gunvor Bjerre Prod. Defa - Tilrettel. Kerstin Allroth og Susanne Lindgren

Povl Dissing, fortæller
“Små Mærkelige Film” (26.00)
1. “En Ven For Livet”
Med Povl Dissing
‘I dag viser aben tre små mærkelige film, der også vrimler med dyr - især insekter.’ De to andre film var: ‘Bjørnen Og
Fluen’ og ‘En Fredelig Dag’, som var tekstet for børn.
*****
1985?

DR TV B&U - Dansk bearb. Helle Melander

Povl Dissing, fortæller
“Arne På Lossepladsen”
Med Povl Dissing
En tegnefilm af Susanne Lindgren og Hanne Willumsen.
*****
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1985

Prod. Peter Abrahamsen

Povl Dissing, sang - Eva Madsen, sang - Benny Andersen, piano - Hugo Rasmussen, bas
1. “Venne-sang”* (3.26)
Med Povl Dissing, Benny Andersen og Eva Madsen
Øvrige sange på pladen:
2. “Afrika” (3.36)
3. “Som En Bokser” (4.24)
4. “Sangen Om Rotten” (4.45)
5. “Karruselsangen” (3.15)
6. “Gul Græs Mod Solen” (4.00)
7. “Så Let Skal Det Være” (3.56)
8. “Det Er Langt Til Afrika” (3.56)
9. “Alverdens Unger” (3.22)
10.”Paradisets Børn” (5.30)
11.”Voksmannequin” (3.00)
12.”Et Glimt Af Smil” (3.21)

Rocazino
Michael Falch
TV-2
Sebastian
Erik Grip
Lis Sørensen
Peter Abrahamsen
Lasse Og Mathilde
Pia Raug
Ingrid Gissel
Anne Grete

En plade indspillet og udgivet til fordel for Red Barnet. Et af Kurt Trampedachs uhyggelige “trolde-børn” præger forsiden, og har givet ikke hjulpet på salget. Povl Dissing og Eva Madsen genindspiller den iørefaldende melodi fra “Hyddelihat”. Sangen bliver bonus på CD udgaven af “Hymner Og Ukrudt” udgivet i 1992. Den var naturligvis også med på
Eva Madsens “Best Of” i 1994. Når Hugo Rasmussen spiller bas, skyldes det, at der kun blev optaget dette ene nummer, og da Jens Jefsen bor i Aarhus, var det for meget at hente ham over.
Pladen var forudbestilt i 10.000 eks., så de 300.000 kr. produktionen kostede var hjemme.
1985.sep.

1-12 - LP “RED BARNET” BALP 85 (testpres uden cover – hvide labels m. nr.)

232

1985.sep.

1-12 - LP “RED BARNET” BALP 85

032

1989

1 - CD “HYMNER OG UKRUDT” ROSEN ROCD 26 + “Vennesang”

185

1992

1 - CD “HYMNER & UKRUDT” PLADECOMP PCCD 8041 + Venne-sang

084

1992

1 - CD “HYMNER & UKRUDT” ELAP 46104CD + Venne-sang

193

1994

1 - CD “MORMORS KOLONIHAVEHUS” KAVAN CD 81361

094

1997.mar.

1 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580

183

Testpress indlæg

456

Testpress
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1985.aug.24.

Danmarks Radio, Kultur & Samfund, P 1 Interv. Morten Årtoft - Tilrettel. Bodil Graae & Poul Birch Eriksen

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
“Uge-Revyen” (90.00)
1. “Hymne Til Skørheden”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Sendt 24. august 1985. Uge-Revyen bestod af 29 indslag. Nr. 6 var: ‘Borgens efterårs-bogreception - Benny Andersen
og Povl Dissing optrådte med et nummer.’
*****
1985.okt.11.

DR TV, Provinsafd. - Tilrettel. Niels Hovgaard - Prod. Louise Rønne

Povl Dissing, sang - Eva Madsen, sang - Bent Mejding - Susse Wold - Jess Ingerslev - Tom McEwan - I redaktionen
Peter Abrahamsen - Thyge Thygesen
“Compagniet” (40.00)
1. “Venne-sang”*
Med Povl Dissing og Eva Madsen m.fl.
Sendt 11. oktober 1985. Indholdet i øvrigt kendes ikke. Et kort glimt fra PD’s og Eva Madsens indslag blev vist i DRTV 1, den 11. februar 1997, i en udsendelse om Eva Madsens karriere.
*****
1985

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, fortæller
“Skolelærerens Flugt”
Med Povl Dissing
‘En svensk tegnefilm for børn.’
*****
1985

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, fortæller
“Hjælp, Der Er En Undergrundsbane I Min Stue”
Med Povl Dissing
‘Canadisk tegnefilm for børn.’ Sendt 18.11.1985
*****
1985.nov.
“Povl Dissings Sangbog” udkommer på Aschehougs Forlag som en Clausen bog.
*****
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1985.nov.19.

Danmarks Radio TV, Provinsafd. - Tilrettel. Jytte Dreyer
“Otium”
1. “Rosalina”
Med Povl Dissing og Benny Andersen

Sendt 19. nov. 1985. ‘Hvad er gøgl, og hvad er kunst? Det har Storm P. skrevet en lille historie om, som Ebbe Rode
læser, og som han og flere diskuterer i programmet, der mest handler om den ældre generation’. Fra DR’s registrering:
‘Til Povl Dissings sang om ‘Rosalil’ vises optagelser fra Frederiksberg have’. Der må være tale om “Rosalina”, som
afspilles fra pladen. Genudsendt 23. november 1985.
*****

En plakat for en afstikker til Sverige

En lille hilsen fra Benny Andersen.

*****
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1985?

Danmarks Radio TV - Prod. Sundhedsstyrelsen

Povl Dissing, fløjt
1. “Kampagne Mod Aids”
Med Povl Dissing og mange andre
Som led i Sundhedsstyrelsens kampagne mod AIDS og for sikker sex, deltager et utal af Danmarks kendte mennesker i
få sekunder, hvor de fløjter kampagnens signatur.
*****
1985.dec.13.

Skt. Matthæuskirken, København

Povl Dissing, sang 1,3 og guitar - Hans Leonardo Pedersen, klarinet - Jan Kappel, bouzuki - Benny Holst, sang 2 og
guitar
1. “Dine Tanker Er Jubel” (3.23)
2. “Blomstrende Jasminer” (3.24)
3. “Tåren” (3.37)
Med Povl Dissing m.fl.
Den “Gamle” Thyras bisættelse (Thyra Elisabeth Louise Jensen f. Enoch 30.12.1910) i Skt. Matthæuskirken, København. Som en af de sidste “rigtige” af De Rejsende, var Gamle Thyra familiens midtpunkt. Præsten kalder hende “en af
de sidste skjoldmøer, der gik bort”. PD har hentet megen musikalsk inspiration fra denne familie.

PD sammen med “Die Alte” og unge Thyra fra ca. 1980.
Foto: Thyra Pay
Deres musikalske særkende er, at de synger sangene, som de synes de skal lyde. De er ikke afhængige af, hvad andre
måtte synes, er den rigtige måde at synge på. Det er en meget personlig, ofte gribende (naiv) stil, som taler direkte til
hjertet. Man føler sig enten indfanget eller frastødt, der er ingen middelvej. (Lyder det bekendt?) Hvis man har oplevet
gårdsangere på Vesterbro i København i 50’erne, vil man kunne nikke genkendende til stilen og mange af sangene.
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I 1991 udgav Folkemusikhuset i Hogager bogen “Jonnas Sange” (af Jonna Frederiksen f. 1933 d. 1989, som var datter
af Gamle Thyra). Af denne bog fremgår det, at familiens sange ofte var knyttet til et bestemt familiemedlem. Det var så
dette medlem, som ved familiesammenkomster sang “sin” sang. I følge bogen “sang mor og far” (1) dvs. Gamle Thyra
og Levino K. P. M. Jensen f. 1907 d. 1982. (2) blev sunget af “min bror Heinrich” dvs. Heinrich Karl Jensen f. 1935 d.
1973. (3) var “mors sang” dvs. Gamle Thyra. Disse sange har betydet meget for familien. I bogen står: “Jonnas familie
levede med sangene - ikke af dem, som så mange andre rejsende familier. Men som man sagde i familien: “Ingen hjem
uden en guitar”.”
1985.dec.

1-3 - HOGAGER-TAPE “THYRA’s BEGRAVELSE 85/61”
*****

1985

Instr./manus Jytte Rex - Prod. Kollektiv Film/Statens Filmcentral
Musik, Dino Saluzzi - Egberto Gismonti

Povl Dissing, oplæser - Rose Marie Tillisch (Den Lamme, Troldmanden, Ireneo Funes, La Primavera) - Tove Robert
Rasmussen - Peter Højmark - Thomas Christensen - Rosemaria Rex
“Den Erindrende” (40.00)
Med Povl Dissing mfl.
En film af Jytte Rex efter motiver hos Jorge Luis Borges.
I programmet skriver Jytte Rex: “Da jeg igen efter lang tids pause fik mulighed for at lave film, valgte jeg for første
gang at arbejde på grundlag af en fremmed tekst med fuld bevidsthed om det halsbrækkende i netop at vælge Borges.
Men hvorfor lave andet end netop det halsbrækkende? “Den Erindrende” er imidlertid ikke en illustration af nogle
tekster, men snarere en instinktiv forholden sig til nogle motiver hos Borges, som har elektrificeret nogle paralleller hos
mig selv.
“Den Erindrende” består af tre elementer: stemmen, musikken, billedet. Forhåbentlig danner de i deres indbyrdes
samspil et fjerde element, filmen.”
Premiere den 7. december 1986 i Delta Bio.

*****
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