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1990.jan.5.  Danmarks Radio P3 - Tilrettel. Christian Winnem 
 
Povl Dissing, oplæser 
  1. “Linda Og Baronen” (10.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 5.jan. 1990. Tekst: Klaus Rifbjerg. Den hjemløse hund Linda, bor i et cementrør på en losseplads, møder Baron-
en, der viser sig at være en tyrefægters hund, og den ryger cigaretter. 

 
***** 

 
1990.jan.29.  Danmarks Radio Lille P3 og P1 - Prod. Christian Winnem  
 
Povl Dissing, oplæser 
  “Livet Om Natten 1. afsnit” 
  “Hans Pindsvin” (20.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 29.jan.1990. ‘Når du er gået i seng, kommer natdyrene frem. I dag kan du høre om pindsvinet.’ Sendt to gange 
samme dag. 
 
1990.jan.30. 
  “Livet Om Natten 2. afsnit” 
  “Uglen Og Ravnene” (20.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 30.jan. 1990. ‘I dag kan du høre om uglen.’ Sendt to gange samme dag. 
 
1990.jan.31. 
  “Livet Om Natten 3. afsnit” 
  “Derfor Flyver Flagermusen Om Natten” (20.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 31.jan. 1990. ‘I dag kan du høre om flagermusen.’ Sendt to gange samme dag. 
 
1990.feb.1. 
  “Livet Om Natten 4. afsnit” 
  “Den Løjerlige Og Durkdrevne Thekedel” (20.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 1.feb. 1990. ‘I dag kan du høre om grævlingen.’ Sendt to gange samme dag. 
 

***** 
 
1990.jan./feb. 
 
I begyndelsen af året var Benny Andersen og Povl Dissing i Kenya inviteret af Danida. De skulle spille ved den årlige 
konference, som dette år blev holdt i Mombassa. Hjemme igen skrev BA en informativ og underholdende kronik i 
Politiken, hvori han bl.a. siger: “... Da Povl oplod sin povlske røst og som altid gav sig selv 100 pct., stod de (nogle 
lokale musikere) som ramt af lynet, stirrede derpå vantro på hinanden, men endte med at smile begejstret over dette 
fænomen, der var helt forskelligt fra de europæere de ellers kom ud for ...” 
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1990  Prod. Per Holst - Instruktør, Jannik Hastrup - Musik, Fuzzy - 
  Manuskript, Bent Haller - Tekst, Søren Kragh-Jacobsen 
 
Povl Dissing, sang - Ann Farholt, sang - Tommy Kenter, sang 
 
  “Fuglekrigen i Kanøfleskoven”  (68.00 min.) 
  1. “Rødderne Ude På Røret” (2.39) 
  Med Povl Dissing og Ann Farholt 
 
En flot og underholdende dansk tegnefilm. En god melodi, som godt kunne fortjene at have været udsendt på plade. PD: 
“Der var nogle besværligheder med at finde ud af det. Det var først meningen, at jeg skulle lave den sammen med Lone 
Kellerman, men det virkede ikke. Så skulle jeg lave den sammen med Etta Cameron, og det virkede på en måde skide 
sjovt, men hun havde trods alt for megen amerikansk accent.” 
 
1990 1 - Film “FUGLEKRIGEN I KANØFLESKOVEN” NORDISK FILM 
 
1992? 1 - Video “FUGLEKRIGEN I KANØFLESKOVEN” NORDISK FILM 
 
2005.05. 1 - DVD “FUGLEKRIGEN I KANØFLESKOVEN” NORDISK FILM DVD 1393931 
 
 
 

   
Filmplakaten og DVD-cover 

 
***** 

 
Povl Dissing i februar 1990 i Accords Avis “Record News”: 
“Desværre har jeg det svært med at lave nye sange for tiden - jeg er blevet alt for selvkritisk. Samtidig synes jeg, at de 
tekster, jeg laver for tiden, er nogle, som vil gøre folk mere kede af det end glade. Jeg ser det som et af mine mål at 
skabe glæde og en eller anden form for optimisme, fordi det er så utroligt vigtigt. Nu arbejder jeg videre indtil den rette 
inspiration er der - den skal nok komme.” 
 

***** 
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1990.jan.-feb.  Prod. Thomas Winther - Danmarks Radios Studie 2 og 3 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, piano 1-3 - Pia Cohn, sang 2,4,8,11,14 - Peter Abrahamsen, sang 4,5,9,13 - Niels 
Hausgaard, sang 4,6,14 - Danmarks Radios Underholdningsorkester 1-15 (7,12 “solo”) - Stefan Parkman, dirigent - 
Henrik Strube, sang 4,10,11 
 
  1. “Engang Var jeg En Ung Caballero” (3.32) 
  2. “Fritjof Og Carmencita” (3.03) 
  3. “Den Glade Bager I San Remo” (2.52) 
  4. “Calle Schewens Vals” (3.07) “I Roslagens Favn” (Finale: Alle) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen m.fl. 
  
  Øvrige numre på pladen: 
  5. “Min Elskling Du Er Som En Rose” (2.42) – Peter Abrahamsen 
  6. “Jeg Er Fri Jeg Har Sonet” (2.54) – Niels Hausgaard 
  7. “Fritjof Anderssons Parademarch” (2.33) - RUO 
  8. “Brev Fra Ellinor” (2.08) – Pia Cohn 
  9. “Pigen Fra Havanna” (5.03) – Peter Abrahamsen 
  10.”Så Længe Skuden Kan Gå” (2.28) – Henrik Strube 
  11.”Rosa På Bal” (2.51) – Pia Cohn og Henrik Strube 
  12.”Änglamark” (3.59) - RUO 
  13.”Visselul” (3.42) – Peter Abrahamsen 
  14.”Tango I Nizza” (3.37) - Pia Cohn og Niels Hausgaard 
  15.”Hushjælpen” (3.33) – Niels Hausgaard 
 
Denne optagelse udkom aldrig på LP, kun på CD. Der er fremstillet 5 prøve-LP’er i Holland, men de kunne ikke god-
kendes, fordi optagelsen ikke er teknisk god nok! Problemet var, at nogle af stemmerne er overstyret (diskantforvræng-
ning) i optagelsen. (Men det er ikke hørligt for almindelige mennesker!) Det skulle være særligt tydeligt, når det er 
Peter Abrahamsen, som synger, siger Peter Abrahamsen. 
 
Det var Peter Abrahamsens idé, at pladen skulle laves, ligesom han valgte kunstnerne. PA ville gerne have en svensker 
som dirigent til dette hyldestprojekt, derfor blev Stefan Parkman dirigent. 
 
1990.feb. 1-15 - LP “EVERT TAUBE 100 ÅRS FØDSELSDAGSKONCERT” HARLEKIN kun 5 prøveplader 
 
1990.feb. 1-15 - CD “EVERT TAUBE 100 ÅRS FØDSELSDAGSKONCERT” HARLEKIN HMCD 4351 057 
 
1997.mar. 1-3 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580   183 
 
1998 1-15 – CD ”EVERT TAUBE 100 ÅRS FØDSELSDAGSKONCERT” CMC 4974182 
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1990  TV 2 - Dansk bearb. Easy Film A/S 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Wild Women Don’t Have The Blues” (55.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Amerikansk TV-dokumentar fra 1989 om og med en række af de store kvindelige bluessangerinder. 
 

***** 
 
1990.feb.7.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Peter Abrahamsen -  
  Prod. Liselotte Winkel - Lydprod. Thomas Winther 
  Live fra Cirkusbygningen i København 
  
Povl Dissing, sang 1-3 - Benny Andersen, klaver 1-3 - Pia Cohn, sang 2,3,6,8 - dirigent Stefan Parkman - Radiounder-
holdningsorkesteret (RUO) - Peter Abrahamsen, konferencier, sang, 3,4 - Henrik Strube, sang 3,7,8 - Niels Hausgaard, 
sang 3,5,9 
  
  1. “Engang Var Jeg En Ung Caballero” (3.26) 
  2. “Fritjof Og Carmencita” (2.50) 
  3. “Calle Schewens Vals” (3.05) Finale “I Roslagens Favn” 
  Med Povl Dissing, Benny Andersen og RUO 
 
  Øvrige sange: 
  4. “Min Elskling Du Er Som En Rose” 
  5. “Jeg Er Fri, Jeg Har Sonet” 
  6. “Brev Fra Ellinor” 
  7. “Så Længe Skuden Kan Gå” 
  8. “Rosa På Bal” 
  9. “Hushjælpen” 
 
Sendt i to dele den 11. og 20. mar. 1990 (og igen 7. og 14. juni 1990). Fra udsendelsen “EVERT TAUBE 100 ÅRS 
FØDSELSDAGSKONCERT”. Evert Taube blev født 12.3.1890 og døde 31.1.1976.  
 
Da Pia Cohn kommer på scenen til (2), giver hun PD et nervøst håndtryk. Det kniber for flere af sangerne at huske 
teksterne. PD har teksten med i hånden i finalen, men alligevel går det galt. Det påvirker indsatsen fra flere af sangerne, 
at de er nervøse for at glemme teksten. Både Pia Cohn og Niels Hausgaard er eksempler herpå. Der burde måske have 
været mere tid til prøver. PA mener, at nervøsiteten måske skyldtes, at alle kendte teksterne på svensk og havde en stor 
ærbødighed over for dem. Et stort orkester i baggrunden, hjælper heller ikke på nervøsiteten, selvom RUO var ualmin-
deligt hjælpsomme. Men under alle omstændigheder er det smukke og iørefaldende viser, som det er værd at høre. Peter 
Abrahamsen ser som oftest rigtigt i sine utraditionelle løsninger. 
 
PD: “Jeg var i virkeligheden meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle sige ja, til at den blev udsendt. Men så var jeg den 
eneste der sagde nej, og så, nå, ja, det måtte de så selv om. Jeg syntes nemlig ikke, at det kom til at fungere optimalt. 
Det var en live-koncert og vi kendte ikke sangene godt nok. Jeg synger forkert i “Den Glade Bager” og det ville jeg ikke 
have accepteret i et studie, der ville jeg have lavet det om.” 
 
Efter denne koncert ville dirigenten Børge Wagner også lave noget med duoen, og foreslog, at PD og BA lavede en pla-
de sammen med RUO og ham. Det endte med en lille turné og pladen “Hilsen Til Forårssolen”. 
 

***** 
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1990.apr.6.  Danmarks Radio TV, B&U -  
  Tilrettel. Sonja Egeberg, Hanne Willumsen og Iben Wurbs 
 
Povl Dissing, fortæller 
  Fredagsbio (26.00) 
  1. “Den Grimme Larve” 
  Med Povl Dissing 
 
‘Et eventyr om en lille, tyk larve, der en dag “hænger sig” til at sove i en gren og vågner op som noget helt andet.’ 
 

***** 
 
1990.jun.29.  Danmarks Radio, P 3- Live fra “Skagens Vise Festival” -  
  Prod. Gunnar Petersen - Tilrettel. Jørgen Pyndt 
 
Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika 
 
  1. “Skvalderkål Blues” (5.11) 
  2. “Daddy Danmark Og Moder Natur” (4.25) 
  3. “En Sømand Elsker Havets Vejr”* (3.26) 
  4. “Jim, Johnny og Jonas” (2.45) 
  5. “Agnete Og Havmanden” (5.03) 
  6. “Snehvidekys”* (3.36) 
  Med Dissing, von Daler og Søgård 
 
Sendt 1. juli 1990. Udsendelsens varighed var i alt (55.00). Øvrige medvirkende Phil Cunningham & Aly Bain. 
Optagelser fra Store Scene. Første del af to udsendelser fra festivalen. PD medvirker ikke i den anden. 
 
Før (2) introducerer PD: “ Nu er det tid for en helt ny sang! En sang som I ikke har hørt før! Det er en sang, John von 
Daler han har skrevet, og der er en lille forhistorie, der begynder med ... at John han blev født... et meget støvet sted 
inde midt i Oklahoma. Et sted hvor man sjældent så vand. Siden - dengang da var John ikke rigtig dansker - det er han 
til gengæld blevet i mellemtiden. Nogen gange er det lige før, han overhaler os andre! Sammen med det danske i ham, 
der opstod der en kærlighed til vand. Her i Danmark kan man jo sejle, stadigvæk, på små færger, og sidde og fryde sig 
dér, over en kop kaffe, mens man kigger på vandet. Det har altid frydet John, og der har frydet mig, at det har frydet 
John. Vi har tit siddet på Storebæltsfærgen, eller den dér til Ærø, eller så’n én... Bornholm. Frydet os over vand.  
 
Men hør her: En dag midt ude på Øresund(!) da vi passerede Sprogø(!)og fik øje på, hvad det var de går og sysler med 
derovre, da kiggede jeg over på John, han sad på den anden side af bordet, og det var ligesom om, det begyndte at dirre 
i færgen. Jeg kiggede på John, først blev han rød, så blev han helt hvid, og jeg tænkte: “Nej, nu bli’r det for meget, 
John!” Så grånede han, så blev han mørkere og mørkere og mindre og mindre, mere og mere knyttet. Til sidst så lå der 
bare en lille kogle foran mig på bordet, der pludselig stod i lys lue. Dengang røgen havde lagt sig, da var John væk! Og 
jeg ka’ huske, at jeg tænkte: “Det var ærgerligt!” Det gjorde jeg, John! Siden da vi kom i havn igen, og jeg gik ned og 
skulle køre fra borde, så så jeg i bakspejlet... og hvem sad på bagsædet, med en lille blok i den ene hånd, en lille blyant i 
den anden hånd, et viskelæder i den tr..  Det gjorde John, og han var ikke til at slå et ord af hele eftermiddagen. Til 
gengæld kom han om aftenen og viste mig denne sang. Han kalder den for “Daddy Danmark Og Moder Natur”.”  
 
Sangen handler som sagt bl.a. om den sidste færge i Danmark, og vækker minder om “Den Sidste Turist I Europa” med 
Lulu Ziegler. 
 
Efter (4) siger PD: “Vi synes jo også, når vi nu er her på Skagen, at I skulle ha’ et par numre af det vi plejer at kalde vor 
“Havafdeling”, eller vor “Sorte Sejler-samling”. Og nu skal I høre en helt ny version af den gamle myte om “Agnethe 
og Havmanden”. Det er John von Daler, der har både skrevet den og komponeret den.”  
 
“Snehvidekys” introduceres som en “gammel godnatvals fra sidst i tresserne.” En god koncert. 
 

***** 
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1990.aug./okt. Prod. Kim Sagild - Co-prod. Ole Hansen - Easy Sound Recording 
 
Povl Dissing, sang (Peter Pindsvin) - Ove Sprogøe, fortæller - C.V. Jørgensen, sang (Mikkel Ræv) - Nanna, sang 
(Klatremus) - Michael Bundesen, sang (Bagermester Harepus & Elg) - Mek Pek, sang (Bagerdreng) - Anne Dorte 
Michelsen, sang (Bedstemor Skovmus) - Lone Kellerman, sang (Køkkenmus) - Erik Grip, sang (Morten Skovmus) - 
Keld & Hilda Heick, sang (Bondemand & kone) - Kim Sjøgren, violin - Øivind Ougaard, harmonika - Jacob Andersen, 
percussion - Jens Hack Olesen, sax - Kjeld Ipsen, basun - Bob Jacobsen, sax - Ole Hansen og Kim Sagild, øvrige 
instrumenter 
 
  1. “Peter Pindsvins Vise” (1.45) 
  2. “Bedstemor Skovmus’ Vise” (2.32) (2.22) 
  3. “Bedstemors Flyvevise” (2.36) 
  4. “Grøntsagspisersang” (6.30) 
  5. “Visen Om Bamses Fødselsdag” (4.19) (4.14) 
  Med Povl Dissing og andre 
 
  Øvrige sange på pladen: 
  6. “Intro” (0.16) 
  7. “Mikkel Rævs Vise” (2.12) (2.25) 
  8. “Klatremus Lillemand” (1.29) 
  9. “Visen Om Ræven” (2.39) 
  10.”Vuggevise” (3.07) 
  11.”Visen Om Bagermester Harepus” (0.51) 
  12.”Peberkagebagersang” (10.14)  
  13.”Klatremus’ Vise” (2.55) (2.20) 
  13a “Klatremus' Vise” (1.54) 
  13b ”Klatremus’ Vise” (2.28) 
  14.”Ræveluskevise” (1.44) 
  15.”Køkkenmusens Vise” (3.07)  
  16.”Rævejægervise” (6.00) (2.42) 
  17.”Red Brumlemandvise” (3.38) 
   
Den klassiske børneforestilling skrevet af Thorbjørn Egner med dansk tekst af Halfdan Rasmussen og musik af Chr. 
Hartmann. Her i en 90’er version med en lang række af dansk rock- og popmusiks fremmeste kunstnere. 
 
Tiderne i 2. række er fra Virgin's promo-tape med 5 numre. Promo-tapen er uden fortæller, derfor de ændrede tider. Der 
mangler også lidt over-dubs i forhold til CD’en. Bl.a. mangler Bamsefars “Goddag, goddag” i 2. vers af (5). PD’s talte 
bemærkninger til (2) er heller ikke med. Han medvirker faktisk kun på (5) på promo-tapen. 
 
1990 2,5,7,13,16 - Promo-tape “KLATREMUS OG DE ANDRE DYR I HAKKEBAKKESKOVEN” Virgin 
 
1990 5,13b - 7” “VISEN OM BAMSES FØDSELSDAG” VIRGIN 114 919    287 
 
1990 1-17 - LP “KLATREMUS OG DE ANDRE DYR  
 Tekster på inderposen  I HAKKEBAKKESKOVEN” VIRGIN 211 177  459 
 
1990 1-17 - CD “KLATREMUS OG DE ANDRE DYR   

I HAKKEBAKKESKOVEN” VIRGIN 261 177  062 
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***** 
 
1990.sep.6.-okt.31. Instruktør Søren Danielsen – Live-optagelse fra Det lille Teater  
  Tekst og musik Benny Andersen - (dog 1: Povl Dissing) 
 
Mads: Povl Dissing, sang, guitar 1-6 - Mimi: Maria Stenz, sang 5-7 - Marius: Dan Voigt Lønholdt, sang 6 
  

 1. “Vuggevise Til En Gammel Mand”* (1.16) 
  2. “Mamilanga I” (0.36) 
  3. “Kom Med Maden” (0.46) 
  4. “Ih, Hvor Er Du Ond” (0.38) 
  5. “Dine Øjne” (1.26) 
  6. “Mamilanga II” (1.18) 
  Med Povl Dissing og Maria Stenz 
 
  Øvrige numre: 
  7. “Se, Det Dumme Svin” (0.32) 
 
En rigtig børneforestilling som er udkommet i sin helhed, men kun på kassettebånd. Optaget live under en forestilling, 
hvor børnene afregner omgående! Forestillingen var teatrets produktion nr. 99 og spillede fra 6.september 1990 til 
31.oktober 1990.  
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Roald er en gammel sømand, som Mimi og Mads besøgte hos Marius. Han fortalte om Persilleskoven og Mamilanga, 
en ø, hvor han strandede som ung mand, og hvor alt stort var småt og omvendt. Forestillingen er Mads’ genfortælling af 
historien. (1) er en smuk sang skrevet af Povl Dissing, den kunne godt bruges i anden sammenhæng. 
 
1990 1-7 - Tape “DET SI’R ROALD” DET LILLE TEATER DLT 5   096 
 

 
Kun udsendt på kassettebånd 

 
***** 

 
1990.sept./okt. Prod. Peter Abrahamsen - Sweet Silence Studio 
 
Povl Dissing, sang 1-11 - Benny Andersen, piano 1,2,4-11 (piano og sang!) 12) - Jens Jefsen, bas 1-12 - Svend-Erik 
Nørregård, trommer 1,4-6,8,10,12 - John von Daler, violin på 2,6,7,9-12 - Christian Søgård, harmonika 2,4,7,10-12 - 
Morten Carlsen, basklarinet 4, tenorsax 4,6,7,11 og taragot 5,8,10 - Ole “Fessor” Lindgren, trombone 7,8 og blæserarr. - 
Leo Hechmann, tuba 8 - Finn Otto Hansen, trompet 8 - Anette Welner, violin 9 - Jørgen Haslev-Hansen, viola 9 - Niels 
Erik Clausen, cello 9 - Vibeke Franck, harpe 9 - Peter Thorup, guitar 11 
 
  1. “Start-Blues” (3.29) 
  2. “Venne-Sang”* (4.17) 
  3. “Fiske-Sang” (2.07) 
  4. “Sangen Om Den Lille Larve” (3.56) 
  5. “Bien Og Blomsten” (3.34) 
  6. “Troubadouren” (3.09) 
  7. “God Morgen, Rosalina” (4.49) 
  8. “-I Al Slags Vejr” (2.50) 
  9. “Tivoli-Minder” (4.06) 
  10.”Jul Med Morfar” (3.04) 
  11.”Pjerrot, Pjerrot, Græd Nu Ikke” (4.18) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
  Øvrige numre på pladen: 
  12.”Skandinavisk Förstås” (1.50) 
 
Pladen er en blanding af gammelt og nyt. (2,3,4) er nyindspilninger af sange fra børneteaterforestillingen “Hyddelihat” 
bl.a. får vi “Venne-sang” uden Eva Madsen. “Troubadouren” har fået nyt vellykket arrangement af Fuzzy (Big Band 
style med saxofonsolo). Faktisk er han krediteret for melodien. 
 
Teksten til (10) blev, sammen med en række andre digte offentliggjort i “Brugsens kalender 1990 - Barndommens 
Land”, som Benny Andersen var hovedperson i. Han turnerede rundt i brugsen'erne og signerede kalendere. 
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PD om pladen: “Det var meningen at med nogle af sangene fra “Hyddelihat” og “Det Si’r Roald”, ville vi lave en bør-
neplade. Men da vi så begyndte at arbejde med dem, ku’ vi godt høre, at det holdt ikke rigtigt. Derfor begyndte vi at 
blande dem med nogle andre ting. Så det blev kun til et par børnesange og nogle nye sange og nogle gamle med nye 
melodier.” 
 
1990 1-12 - LP “-I AL SLAGS VEJR” PLADECOMPAGNIET PCLP 8023  120 
 Tekster på inderpose 
1990 1-12 - CD “-I AL SLAGS VEJR” PLADECOMPAGNIET PCCD 8023  061 
 
? 1-12 - CD “-I AL SLAGS VEJR” ELAP 46103CD   139 
 
1992.jan. 7 - CD “VARIETY ALLSORTS FROM DENMARK 1992”  

                         DANISH MUSIC EXPORT MXPCD 0192  099 
1997.mar. 7 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580   183 
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Pladecompagniets CD og ELAPs CD – samme cover 
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***** 
 
1990.okt.24.  Danmarks Radio, P 1 - Tilrettel. Poul Grønhøj 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  “Intermezzo” (16.00) 
  1. “Nogle af Svantes viser” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Sendt 24. oktober 1990. Måske fra pladen. 

***** 
 
1990.nov.  Danmarks Radio - Live fra Skivehallerne 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Radiounderholdningsorkesteret - dirigent, Børge Wagner - arrangører: 
Andy Sundstrøm 1,4,10,12 - Henrik Krogsgaard 2,14 - Wolfgang Kæfer 3,7,8,15 - James Price 5,17,18 - Børge Wagner 
6 - Bengt Hallberg 9 - Stig Rybrant 11 - John von Daler 13,16 
 
  1. “Udsigt Med Kikkert” (3.55)  
  2. “Bien Og Blomsten” (3.30) 
  3. “Den Spanske Sol” (4.15) 
  4. “Den Glade Bager I San Remo” (2.50) 
  5. “Venne-Sang”* (3.40) 
  6. “Drømmebilleder/Tivoliminder” (9.40) 
  7. “Barndommens Land” (4.05) 
  8. “Den Værste Sult” (3.25) 
  9. “Svantes Lykkelige Dag” (3.50) 
  10.”Hymne Til Natten” (5.15) 
  11.”Hymne Til Skørheden” 
  12.”Troubadouren” (3.07) fra pladen “-I Al Slags Vejr” 
  13.”Fritjof Andersons Parademarch” (2.40) 
  14.”Engang Var Jeg En Ung Caballero” (3.50) 
  15.”Fritjof Og Carmencita” (3.05) 
  16.”Serenade Til Rosalina” (3.35) 
  17.”Aftentur Med Rosalina” (6.05) 
  18.”Go’ Nu Nat”* (4.20) 
  19.”Bjørnen Vågner” 
  Med Povl Dissing, Benny Andersen og RUO 
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Sendt første gang 25. november 1990, som “Povl Og Benny For Fuld Udrykning” (1-9) på P3. I øvrigt fra udsendelsen i 
to afsnit “Povl Og Benny Redigeret”, sendt 31. marts 1991 (1-12 minus 6) og 7. apr. 1991 (13-18,19?), som en redigeret 
genudsendelse. Optaget under turnéen, hvor der blev spillet i alt 6 koncerter på 10 dage. 
 

 
Programmet fra en af koncerterne 

 
Spurgt om projektet og “interviewet” midt i koncerten, siger PD: “Radiounderholdningsorkesteret havde fået ny leder, 
og de fandt ud af, at de skulle prøve på, at være lidt mere folkelige. Så de ville lave en turné med forskellige danske 
kunstnere, bl.a. blev Benny og jeg inviteret. Vi spillede 4 koncerter: Odense, Skive, Aalborg og København. Og vi var 
enige om, at det var sgu’ da meget hyggeligt! 
  
Da vi mødtes og RUOs ledelse havde taget beslutning om, at de sku’ ha’ Benny og mig, da var de meget skeptiske, da 
vi kom til den første prøve. Ikke mindst Børge Wagner, der var et gran af hån i hans øjne, men så blev han pludselig 
meget begejstret, da han fandt ud af, at det ku’ la’ sig gøre. Jeg kan huske, at det allerførste nummer vi sku’ prøve, det 
var “Den Spanske Sol”, og dér er virkelig ramasjang i hele bandet, og der har han garanteret forestillet sig: det ka’ de 
sgu’ ikke finde ud af, de to der... Men så gjorde vi det, og orkesteret rejste sig op og slog med buerne på kasserne, og 
Børge blev lige pludselig en helt anden. Da vi så skulle på turné samme, og han skulle stå overfor publikum, og han... så 
spør’ jeg dig, og så... så har han ikke rigtig kunnet finde ud af, hvilket ben han skulle stå på. Han er elsket af folk, de 
kom i horde, simpelthen, de fyldte den ene hal efter den anden, de elskede jo Børge Wagner.” Eller også elskede de 
duoen!! 
 
Efter (4) siger BW: “Povl, jeg har en overraskelse til dig.” PD: “Ja?”  
 
BW: “Ka’ du ikke godt li’ overraskelser?” PD: “Jo, jeg elsker dem.”  
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BW: “Nu skal du bare høre. Inden koncerten her begyndte, så gik jeg ud i foyeren hernede, og snakkede med publikum. 
Og ... for jeg havde tænkt mig vi skulle ha’ haft så’ nogen spørgeskemaer sendt ud i forvejen, fordi der er altid nogen..., 
der er mange, der gerne vil spørge dig om et eller andet, men det kan de jo ikke komme til. Og så gik jeg ud, og spurgte 
publikum, om de havde noget ... - hvis de nu ku’ komme til det - som de ville spørge Povl om.” PD: “Av, siger jeg 
bare!” 
 
BW: “Og det har jeg skrevet ned på nogle små kort. Og det vil jeg så gerne... jeg vil godt ha’ nogle.. ta’r nogle ... de er 
ikke lige gode alle sammen, altså, de egner sig måske heller ikke, men.. vi ta’r ... la’ os nu se her. Her står, øh: “Hvor 
bli’r du klippet...” PD: “Ja.” BW: “... i hovedet?” PD: “I siderne.”  
 
BW: “Hå, hå, i siderne, nåh, ja. Joh, så har vi én her.. Nej, det er heller ikke noget godt. Vidste du at formanden for din 
fanklub, det er en dame?” PD: “Jamen, jeg havde faktisk regnet med det.” BW: “Det havde du, ja. Jeg ka’ godt sige dig, 
hvad hun hedder. Men det kommer jo ikke nogen ved, jo, vi går videre. Nej, nu kommer et her, altså, hvis.. der står... 
det er skrevet med meget små bogstaver. Der står: “Hvis jeg lukker op for min radio, uden og vide, hvem der synger, 
kan jeg altid høre, når det er dig, Povl.” PD: “Det er jeg stolt af!”  
 
(PD lyder ikke, som om han synes, at disse indøvede “morsomheder” er sjove, men BW fører sig uhæmmet frem, med 
nedladende vitser på PD’s bekostning. Det må have været disse indslag, som nogle år senere fik BW til at blive Tv-vært 
i uspændende spørge- og quizprogrammer og lignende. Det var han heller ikke god til, der er for meget skolelærer, 
måske endda overlærer i ham.) 
 
BW: “Jamen, nu er vi på sporet af noget, fordi det kan jeg faktisk også. Du har en eller anden personlig stil, som.. øh, 
øhm, har du haft den altid? Eller er det noget du har li’som arbejdet frem mod, eller sagt da du var lille, så vil jeg synge 
sådan, når jeg bli’r stor? Hvor har du den fra?” PD: “Den er grundlagt for mange år siden. Jeg kommer ud af en meget 
sangglad familie. Og en af dem, der står mig allernærmest - min far - han var en stor sanger. Hans forbilleder, det var 
måske nogen af de første sangere, jeg hørte rigtigt meget. Benjamino Gigli og Jussi Björling og ... er du med, Børge?” 
BW: “Og så ku’ man jo fristes til og spørge: “Og hvad gjorde du så ved det?” 
 
PD: “Så tænkte jeg, det er jo blevet gjort, det kan jeg ikke ligesom... det ka’ jeg jo ikke rigtigt leve af...” BW: “Nej, men 
hvis det ikke havde været gjort, så havde der naturligvis... men det var det så. Og hvad gjorde du så?” PD: “Ja, efter 
“Perlefiskerne” der, så begyndte jeg at interessere mig lidt for de der gamle bluessangere nede i Mississippi-deltaet. Og 
jeg var en stor fan af Louis Armstrong i mine allertidligste år. Og jeg tænkte: Der ligger den, Pavlos!”  
 
BW: “Og så stykkede du fikst og behændigt Gigli, og hvem mere var det du sagde... og Armstrong, sammen?” PD: 
“..og Lighting Hopkins og Ray Charles.” BW: “Og så havde du blandingen, og så var den der bare?”  
 
Magen til bavl har man da vist ikke tidligere hørt, med så fornemme kunstnere indblandet? 
  
Benny Andersen scorer aftenens toppoint ved at afbryde seancen: “Børge! Børge! Har du flere kort, du skal ha’... vi skal 
jo også videre! Vi har et eksempel på, hvad der er sket med Povls stemme. Vi skal ha’ en sang der hedder “Venne-
sang”. Den gang sang han andenstemme og nu er han avanceret til førstestemme. Oven i købet første solostemme!” Og 
så tager musikken heldigvis over... 
 

 
 

***** 
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1990.dec.22.  Danmarks Radio TV Provinsenheden - Prod. Jytte Borch Andersen  
  Vært: Carsten Fischer  
  Tilrettel. Carsten Wiedemann og Dagmar Brendstrup 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-4 - Benny Andersen, klaver 1-3, sang 4 - Mads Vinding, bas 1-4 - Morten Friis, trommer 
4 - Ole Molin, guitar 4 - Jodle Birge, sang 4 + en masse gæster og et kor. 
   
  1. “Jul Med Morfar” (2.45) 
  2. “God Morgen, Rosalina” (4.50) 
  3. “Tivoliminder” (3.10) 
  4. “Dejlig Er Jorden” (3.17) (Finale) 
   Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Fra TV og Radioudsendelsen “Morgennisserne” (50.00) fra Aarhus. 
 

***** 
 
1990.dec.30.  Danmarks Radio Lille P3 - Prod. Christian Winnem - Tilrettl. Wivi Leth 
 
Povl Dissing, oplæser 
  “Du Store Verden 1” 
  1. “Morfar Kan Du Lære Mig At Flyve” (25.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 30.12.1990. Eventyr af Ulla Keyling oversat af Thomas Winding. 
 

***** 
1991.jan.6. 
 
Povl Dissing, oplæser 
  “Du Store Verden 2” 
  1. “Fire Børn, En Missekat Og En Kvanki-Vanki” (25.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 6. januar 1991. Eventyret er af Edward Lear og gendigtet af Jørgen Nash. 

 
***** 

 
 
1991  Danmarks Radio TV - Dansk bearb. Elisabeth Nordbrandt 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Hugo” afsnit 1-6 
  Med Povl Dissing 
 
6 tjekkiske tegnefilm fra 1987 af 6 - 7 min. varighed om “Den afskyelige Snemand Hugo”. 
 

***** 
 
1991.jan.  Prod. TV-2  
 
Povl Dissing, sang, interview - Steffen Brandt, interviewer - Nicolaj Peyk, interview, TV2 (gruppen) 
 
  1. “Hvis Uheld Var Af Guld” (3.54) 
  Med Povl Dissing og TV2 
 
Fra udsendelsen “TV2 Se Det Er Vores Program” med Steffen Brandt som vært, sendt 11. januar 1991. PD er med i en 
diskussion om blues (6.30). PD synger en tekst af Nikolaj Peyk (fra rap-gruppen MC Einar og senere Østkyst Hustlers) 
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til musik af Tom Waits. Teksten er tilsyneladende udleveret umiddelbart inden udsendelsen, og PD står med den i hån-
den, men går i stå et par gange undervejs. 
 
PD fortæller: “Hvis jeg skal synge lidt originalt blues på udenlandsk, så skal jeg have et par glas af noget stærkt først!” I 
begyndelsen af 60’erne var det lige omvendt. Da sang han (og Benny Holst) kun på dansk, når de havde fået noget 
stærkt først. 

***** 
 
1991.jan.-apr. Prod. (og arrangementer) Fuzzy - Sweet Silence Studios 
 
Povl Dissing, sang - Fuzzy, cembalo, klokkespil, keyboards, klarinet, synthesizer 1,2,4-7,9-12 - John von Daler, violin 
1,2,5,6,12 - Jens Jefsen, bas 1-8,11,12 - Niels Eje, obo, engelsk horn 1-3,5,10,12 - Karen Lassen, fagot, kontrafagot 1-
3,5,10,12 - Mette Bugge Madsen, klarinet 1- 3,5,10,12 - Lena Bust Nielsen, fløjte, piccolo 1-3,5,10,12 - Terje Aadne, 
waldhorn 1,3,5,10 - Helle Sørensen, cello 1,5,6,10,12 - Arne Balk Møller, violin 1,6 - Walter Gaffron, Lena Persson, 
Anette Welner, Arkadi, Ludmilla Servetnik, violin 1,6 - Mette Winther, Jørgen Haslev-Hansen, Thomas Kvæde, viola 
1,6 - Niels Erik Clausen, cello 1,6 - Svend-Erik Nørregaard, trommer 1,7 - Mikkel Nordsø, akk. guitar 2 - Uffe Savery, 
slagtøj 2,5,12 - Palle Mikkelborg, trompet 7 - Jacob Andersen, congas og bongotromme 8 - Mogens Andresen, 
trombone 12 - Søren Emtoft, trompet 12 - Keld Jørgensen, trombone 12 - Bjarne Nielsen, trompet, piccolotrompet 12 
 
  1. “Ja, Stem Nu Fiolen” (2.55) Epistel 2 
  2. “Brødrene Farer Vel Vild Nu Og Da” (4.30) Epistel 35 
  3. “Græd, Fader Berg, Lad Spille” (4.37) Epistel 12 
  4. “I Januari Måned I År” (1.14) Sang 17 
  5. “Herregud, En Ussel Rønne” (4.33) Epistel 34 
  6. “Varm Mer Øl Med Brød” (3.48) Epistel 43 
  7. “Lissom En Hyrdinde Højtidsklædt” (3.01) Epistel 80 
  8. “Vi Vakler En For En Afsted” (2.57) Sang 21 
  9. “Ak, Du Min Moder” (5.52) Epistel 23 
  10.”Ulla, Min Ulla” (4.10) Epistel 71 
  11.”Eftersom I Sagen” (0.37) Sang 49 
  12.”Nu Har Du, Glock, Sat Låget På” (3.28) Sang 5c 
  Med Povl Dissing 
 
De nyoversatte Bellmanviser præsenteres flot. Selvom Fuzzy (af PD) betegnes som en “rigtig” musiker, fungere samar-
bejdet fint.  
 
I interviewet med Ulla Dietl fortæller Povl Dissing: 
 
“Det kan lyde svært at få tiden i 1700-tallets Stockholm, hvor Bellman levede, til at sige os noget i dag. Men i virkelig-
heden er det tæt på. Sangene handler om kærlighed til andre mennesker, værtshuslivet, om flugten til drøm, druk og fan-
tasi - og så er det meget humoristisk og direkte skrevet. 
 
Bellman var en ordmaler. I stand til at beskrive stemninger, natur, lys og skygge, så man næsten kan lugte de menne-
sker, der drikker sig fra deres sorger og bekymringer i hans sange. Man kommer til at holde af det persongalleri, han 
arbejder med. Alle stamgæsterne, drukkenboltene, kreditorerne, de gode og de onde - på samme måde, som man holder 
af dem, man møder på sit eget stamværtshus. 
 
De havde ingen penge, var syge, havde skørbug, haltede, havde gigt - eller hvad de nu var plaget af - og så lå det lige 
for at finde trøst i sang, musik og samvær. Sådan er det også i dag. Jeg kan mærke det meget tydeligt, når jeg optræder. 
Der er et stigende behov hos mennesker for nært samvær. For aktuelle historier, ting i tiden, vi kan være sammen om. 
Græde over sammen, få lidt gåsehud over sammen, i et par timer.” 
 
PD fortæller, at det var et bestillingsarbejde fra Gyldendal: “Klaus Rifbjerg, som var direktør, ville så gerne ha’, at jeg 
skulle synge noget Bellman, det sagde han til mig mange gange. Og så viser det sig pludselig, at Leif Bohn, en ukendt 
overlæge i Slagelse, havde lavet en nærmest komplet fordanskning af Bellmans sange og epistler. Så fik jeg brev fra 
Rifbjerg om, at nu skal det være! 
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Jeg havde ikke voldsomt mod på det, for Bellman synes jeg, at man har i ørerne, det har man hørt på svensk, men da jeg 
så oversættelserne, kunne jeg godt se, at der virkelig var kød og blod på teksterne. Så foreslog jeg, bl.a. for at sige - 
enten eller - at de skulle spørge Palle Mikkelborg, og så få ham til at lave et lille orkester, og få en jazzet version af 
Bellman. 
 
Men han ville ikke, han havde ikke mod på det. Han havde prøvet at spille Bellman før, og han var ikke vild med 
projektet. Så sagde jeg ok, så prøv og spør’ Fuzzy! Han blev fyr og flamme, og han fik forholdsvis frie hænder fra Gyl-
dendal, til at gøre hvad han ville. Det resulterede på en eller anden måde i, at den blev overproduceret og kom til at lig-
ne mange andre Bellman-plader.” 
 
1991 1-12 - LP “DISSING SYNGER BELLMAN” EXLIBRIS EXL 30044  126 
 Tekster på inderposen 
1991 1-12 - CD “DISSING SYNGER BELLMAN” EXLIBRIS EXLCD 30044   069 
 
1999 6,12 – CD-2 ”BELLMAN I DANMARK” DANACORD DACOCD 998-999  447 
 
? 1-12 - LP “DISSING SYNGER BELLMAN” EXLIBRIS EXL 30044 – 180 gr. vinyl 
 
2005 10 – CD-2 ”Á PROPOS KANON I DANSK I-II-III” EXLIBRIS EXLCD 10014  358 
 
2011 1-12 - LP “DISSING SYNGER BELLMAN” EXLIBRIS EXL 30044 (identisk med 1991 udg.) 481 
 Tekster på inderposen 
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CD-udgaven 

 

 
 

   
 

***** 
 

Klaus Rifbjerg skriver til PD i juli 1989 og foreslår, at han laver en plade med H.C. Andersens sange. En god idé, men 
måske lidt pinligt, i betragtning af at det på dette tidspunkt er tre år siden PD faktisk havde indspillet sin H.C. Andersen 
plade!   
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***** 
1991.feb.1.  TV-2 - Live i studiet i Valby 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, piano - John von Daler, violin - Mads Vinding, bas 
 
  1. “God Morgen, Rosalina” (4.45) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Fra udsendelsen “Eleva2ren”. 

***** 
 
1991.apr.7.  DR TV Provinsenheden - Tilrettel. Jytte Dreyer - Prod. Louise Rønne 
 
Povl Dissing, sang og guitar, interview - Benny Andersen, piano, interview - Jens Jefsen, bas 
 
  “Nu Og Da” (50.00) 
  1. “Bien Og Blomsten” (3.30) 
  2. “Venne-Sang”* (4.27) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
‘Et underholdningsprogram, der vil lidt mere end blot at underholde. Med musik og mennesker - fra dengang og nu. 
Studievært Jytte Dreyer snakker med de gamle og de unge og dem midt imellem om kvaliteter i livet. Temaet i denne 
udsendelse er: Kærlighed.’  
 
PD og BA interviewes om at gøre andre glade og skal sige pæne ting til hinanden. Det er ikke helt nemt. Benny 
Andersen vil sige noget pænt om PD’s udseende og roser hans grønne skjorte. “Den står pænt til roserne!” Det pæneste 
PD kan finde på at sige til Benny Andersen, er en tak, fordi han har holdt ham ud i så mange år. Det er ikke småting, de 
to har været udsat for i gennem årene fra interviewere. 
 

***** 
 
1991.maj.3.  DR TV - Tilrettel. Gregers Dirckinck-Holmfeldt 
 
Povl Dissing, sang - Fuzzy, piano 
 
  “Her Er Dit Liv” 
  1. “Kristi Himmelfarts Dag” 
  Med Povl Dissing og Fuzzy 
 
Fuzzy’s musikalske liv oprulles, og da man når til “Kristihimmelfartsfesten” dukker PD op synger (1). 
 

***** 
 
1991.apr./1992.mar. Koord. af Peter Abrahamsen & Arne Würgler - Sweet Silence Studios 
  (6 er optaget 10.12.1983 - 7 er optaget live i Lejre 1987) 
 
Povl Dissing, sang 1 (Gnavpot) - Ole Fick, guitar, sang 1, guitar 4 - Peter Abrahamsen, sang 1 (Flovmand), sang, guitar 
8 - Peter Thorup, sang, 1 (Brille), sang, guitar 11 - Benny Holst, sang 1 (Søvnig), guitar og sang 2 - Lasse Helner, sang 
1 (Prosit), sang, guitar 4 - Sebastian, sang 1 (Dumpe), sang, piano 6 - Frank Lauridsen, sang 1 (Lystig) - Michael Friis, 
bas 1 - Øivind Ougaard, keyboards 1 - Ken Gudman, trommer 1,4 - Martin Andersen, violin 2 - Nils Poulin, guitar 2,11 
- Pia Raug, guitar, sang 3 - Thomas Negrijn, percussion, guitar, sang 3 - Mathilde Bondo, violin, sang 4 - Rudolph H. 
Hansen, trommer 4, bas 11 - Stig Møller, guitar, sang 5 - Erik Grip, sang, guitar, 7 - Gert Smedegaard, trommer 7 - Pete 
Repete, keyboards 7 - Bo Liengård, bas 7 - Niels Vangkilde, guitar 7 - Anders Roland, slideguitar, violin 7 - Bente 
Kure, sang 8 - Leif Ernstsen, harmonika 8 - Ib Andy Wulf, guitar 8 - Søren Engel, bas, synth. 8 - Claes Pauli Jacobsen, 
trommer 8 - Henrik Strube, sang, guitar 9 - Per Kamp, guitar 9 - Jørgen Lang, mundharpe 9 - Arne Würgler, sang, 10 - 
Torben Kjær, keyboards 10 - Lars “Smiley” Hansen, mundharpe 11 - Jesper Thorup, trommer 11 
 
  1. “De Syv Små Dværge” (7.00) 
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  Med Povl Dissing med flere 
  Øvrige numre på pladen: 
  2. “Sengetid” (4.29) 
  3. “Kræft” (6.25) 
  4. “Til En Gammel Ørn” (4.45) 
  5. “Skræp” (7.20) 
  6. “Den Første Nat Alene” (5.00) 
  7. “Lit De Parade” (5.04) 
  8. “Pigen Fra Havannah” (4.10) 
  9. “Elskovens Hunde” (3.45) 
  10.”Små-Skak” (7.55) 
  11.”Epilog Til Jan Toftlund” (4.50) 
 
Jan Toftlund kaldet “Toften”, døde 5. juli 1990. En lang række af de musikere, som satte ham og hans digtning højt, 
indspillede disse sange i perioden april 1991 til marts 1992. Indtægterne fra pladen tilfalder “Jan Toftlund Mindefond”. 
Pladen er udsendt med støtte fra Statens Musikråd, Det Danske Center for Menneskerettigheder og Sweet Silence og 
Pladekompagniet. 
 
PD, som ellers afslår alle de mange henvendelser han får om at synge ved begravelser, sang den 12. juli 1990 ved Jan 
Toftlunds begravelse i kirken i Refsvindinge på Fyn “Svantes Svanesang” – det er den med ordene - “mor jer nu godt, 
når jeg er borte...”   
 
1993 1-11 - CD “TOFTEN” PLADECOMPAGNIET PCCD 8053   090 
 

   
 

***** 
 
1991 (2001.maj)  Optagelser fra Skagens Fiskerestaurant 1972-2000 
 
Povl Dissing, sang, guitar – John von Daler, violin 
 
  1. ”Tango Jalousie” (4.45) 1991 
  Med Povl Dissing  

 
Udgivet i 1.000 ex af Nordisk Eksperimentalscene, Studie Corax og Skagen Fiskerestaurant Aps i maj 2001. Der er i alt 
46 numre på de to CD’er. Alle indtægter går til et fond, der bestyres af ”Skuespillerforeningen af 1879”. 
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2001.05.  1 - CD ”OG SILDEN SOVER MED HOVEDET NEDAD”   316 
 

***** 
 
1991.april  Studie Værkstedet, Vejle og Sweet Silence, København 
  Prod. Peter Abrahamsen 
 
Povl Dissing, sang 1 - Thomas Kjellerup, guitar, sang 1 - Peter Abrahamsen, sang 1 - Hanne Thordsen, sang 1 - Tommy 
Rasmussen, piano 1 - Claes Pauli Jacobsen, trommer 1 - Leif Ernstsen, harmonika 1 - Anders Roland, violin 1 
 
  1. “Stilfærdigt Farvel” (3.00) 
  Med Thomas Kjellerup, Povl Dissing m.fl. 
 
  Øvrige sange: 
  2. “Lilla Dan På Ø-tur” (3.25) 
  2. “At Samles, Skilles Ad” (1.52) 
  3. “Kom Nu - Skynd Dig” (4.15) 
   
Oprindelig udsendt på en 12” maxi-single i forbindelse med en 14 dages turné, der i sommeren 1991 (5. juli - 20. juli) 
primært gik til en række småøer, hvor man normalt ikke får besøg af kendte kunstnere. Turnéen var arrangeret af Pro-
jekt “Folkemusik Danmark Rundt til De Små Øer”. Med på turnéen var Povl Dissing, Thomas Kjellerup, Lasse & 
Mathilde, Tørfisk, Peter Abrahamsen og Roxy Trioen, Dræsinebanden, Helge Engelbrecht & Tommy Rasmussen, Freja 
& Hanne Tordsen, Bente Kure & Leif Ernstsen og Anders Roland. 
 
Der blev optaget en radioudsendelse på Fur og en ved afslutningen i Strib. PD medvirkede ikke i disse, da han kun var 
med i to dage (på Fejø den 15. og Agersø den 16.). 
 
Pladen blev solgt undervejs. Den udkom kun i ca. 1.000 eksemplarer og er svær at opdrive. Pladeforlaget for folke-
musik “Millstream” i Sønderjylland solgte restoplaget. 
 
PD’s medvirken blev optaget i Sweet Silence. I 1994 blev sangen medtaget på Thomas Kjellerups opsamlings CD “20 
sange”. “Stilfærdigt Farvel” er en smuk og dejlig ballade, hvor Peter Abrahamsen, Hanne Thordsen og Povl Dissing 
synger et vers hver.  
 
1991 1 - 12” “Ø-TUR MED LILLA DAN” PINEAPPLE PINE MA 9104  105 
 
1994 1 - CD “ALBUM 20 SANGE” RUPCD 3479    095 
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***** 
 
1991.aug.  Prod. og arr. Sebastian - Sangprod. Stig Kreutzfeldt -  
  Teknik Flemming Hansson, Sweet Silence Studios 
 
Sebastian, sang 1,2 (1. røver), fortæller 4, keyboards, percussion, mundharpe 1-15 - Povl Dissing, sang 1,2 (2. røver) - 
Ole Rasmus Møller, sang 1 (3. røver), 2 (1. røver), kor 4 - Eddie Skoller, sang 1,2,7,9 (Skalleper) - Søs Fenger, sang 
1,2,11,15 (Lovis), 3 (ulvesang) - Signe Blicher Hansen, sang 1,5,8,9,14,15 (Ronja), 3 (vårskrig) - Øivind Ougaard, 
harmonika 1,2,8 - Michael Friis, bas 1-9,11-13,15 - Jørn Mader, sang 2 (3. røver) - Peter Abrahamsen, sang 2 (4. røver) 
- Michael Bundesen, sang 2,12,14 (Mattis) - Allan Mortensen, kor 4, sang 14 (Borka) - Kim Sjøgren, solo-violin 4 - 
Holger Laumann, sopran sax/sax - 5,6,8,12,14 - Morten Kærså, keyboards 5, Grand piano 11 - Jacob Sams, sang 8 
(Birk) - Alex Riel, trommer 8,11 - Nils Henriksen, guitar 8,12,13 - Grå-dværge og Rumpenisser, “En Ove En Under” 
4,10: Gitte Naur, Iben Plesner, Ole Rasmus Møller 5,6,9,10 (Grå-dværge og rumpenisser) - “Røverkoret”: Jørn Mader, 
Peter Abrahamsen, Ole Rasmus Møller, Allan Mortensen, Søren Rislund, Ole Fick, Michael Friis, Ivan Pedersen, Signe 
Blicher Hansen, Jacob Sams, Sara 1,2,14 
 
  1. “Røversangen” (3.19) 
  2. “Store Vaskedag” (3.56) 
  Med Sebastian, Povl Dissing og andre 
 
  Øvrige numre: 
  3. “Røverture” (1.44) instrumental 
  4. “Ronja Røverdatter” (2.40) 
  5. “Anemonesangen” (3.18) 
  6. “Grå-dværgerne (1.40) 
  7. “Pruttesangen” (3.13) 
  8. “Din Skov, Min Skov” (3.25) 
  9. “Vårsangen” (3.15) 
  10.”Hvoffe Det Da?” (2.46) 
  11.”Ulvesangen” (2.43) 
  12.”Mattisong” (3.53) 
  13.”Røverdans/Tvekamp” (1.46) 
  14.”Forbrødringssang” (3.09) 
  15.”Sorgvår” (2.31) 
 
Astrid Lindgrens historie om Ronja Røverdatter, gendigtet og sat i musik af Sebastian. “Røversangen” var med på 
Sebastians box-sæt “Hjerternes Sang” og hans “Highligths” fra 1997. Teaterstykket havde premiere på Det Danske 
Teater i august. 
 
1991.okt. 1-15 - LP “RONJA RØVERDATTER” POLYDOR 511 422-1 m/tekster  217 
 
1991.okt. 1-15 - CD “RONJA RØVERDATTER” POLYDOR 511 422-2 m/tekster  070 
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1992.okt. 1 - CD-4 “HJERTERNES SANGE, ROSER OG TORNE” POLYDOR 517 337 
 
1997 1 - CD-2 “MUSICAL HIGHLIGHTS” CMC 6094-2   229 
 
2018 1 – CD-2 ”LILLE PETER EDDERKOP” UNIVERSAL 
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***** 
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1991.aug.12.  TV-2 “Nyhederne” og Danmarks Radio TV “TV-Avisen” 
  Live på Ærø Folkehøjskole 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “Barndommens Land” (0.35) TV2 (0.50) DR TV (Uddrag) 
  Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Fra nyhedsudsendelserne “TV2 - Nyhederne” (1.33) og “DR TV - TV-Avisen” (2.42). I anledning af at PD og BA har 
fået tildelt “Den Folkelige Sangs Pris” på 25.000 kr. Som Benny Andersen siger: “Vi vil ikke sige tak for pengene, dem 
får vi først om fjorten dage. Men vi vil kvittere på forhånd med en sang”. 
 

***** 
 
1991.(maj og) aug. Prod. Thomas Winther - DR, Radiohuset, studie 2 og 3 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, piano - Radiounderholdningsorkesteret, Børge Wagner, dirigent, arrangør 1,10 - 
Wolfgang Kæfer, arr. 2-7 - Andy Sundstrøm, arr. 8,9 - John von Daler, arr. 11 - James Price, arr. 12 - Helle Sørensen, 
cello (solo) 1 - Lillian Törnquist, harpe (solo) 10 - Bjarne Roupé, guitar (solo) 12  
 
  1. “Dans Med Rosalina” (5.42) 
  2. “Rosalina” (5.16) 
  3. “Hilsen Til Forårssolen”* (4.12) 
  4. “Den Værste Sult” (3.23) 
  5. “Svantes Lykkelige Dag” (4.04) 
  6. “Svantes Svanesang” (2.52) 
  7. “Den Spanske Sol” (4.12) 
  8. “Udsigt Med Kikkert” (4.05) 
  9. “Barndommens Land” (4.07) 
  10.”Tivoli-Minder” (6.41) 
  11.”Hymne Til Natten” (5.47) 
  12.”Go’ Nu Nat”* (4.39) 
  Med Dissing/Andersen & Radiounderholdningsorkesteret 
 
En “Best Of” fra Dissing/Andersen med stort orkester! Indspillet efter turneen i efteråret 1990 kulminerende med en tv-
koncert optaget 12. december 1991. Sendt den 28.juni 1992. 
 
Et flot og imponerende projekt at fejre 25 års samarbejde med. Povl Dissing har skrevet melodi til (3) og (12). Benny 
Andersen fortæller, at netop disse to sange måtte han selv opgive at komponere musik til, så han gav PD teksten, og bad 
ham gøre dem færdige, selvom PD helst vil lave melodien først og siden finde ord der passer til. I arrangementet til (5) 
er tilføjet passager fra Edward Griegs “Morgenstemning”. “Dans Med Rosalina” (1) er eneste nye sang. 
 
Fra et interview med Freddi Lund-Nielsen, Accord i februar 1990 siger PD: “Jeg har noget på bedding med Benny 
Andersen - vi har en drøm om, at vores sidste plade sammen, skal være en “Golden Hit”. Men det kan vi ikke få os selv 
til at lave, for det kan ikke være meningen, at det skal være den sidste endnu. Men vi er i gang med nogle nye sange - 
desuden skal vi lave en børneplade sammen.” (Det må være “-I al slags vejr” han hentyder til.) 
 
Om idéen med at lave en plade med RUO siger PD: “Da vi fik idéen, at vi skulle prøve at lave nogle genindspilninger af 
nogle af Bennys ting, nogle af de første ting vi havde lavet sammen, så var det måske passende, at prøve at lave dem 
med... vi havde jo et tilbud fra det der kæmpeorkester. Det kunne jo være meget sjovt." 
 
"Men vi er bedst til at få idéer, sådan nogen som Benny og jeg. Vi var ikke så gode til at følge det op, ment på den må-
de, at da vi fandt ud af, at den sang, den ville vi gerne lave, og dén og dén osv., hvem skulle så lave arrangementerne? 
Ja, så siger vi bare: “Ja, det må I sgu’ finde ud af!”. Dér skulle vi have været mere på dupperne selv, og prøvet at finde 
ud af, hvordan vi havde lyst til at lave sangene om, så vi kunne have fået nogen spændende nye arrangementer. For me-
get af den plade lyder som middagskoncerten, det kører bare der ud af. Der er et par af numrene som, jeg synes er bedre 
end de andre. Men man er jo også mere bunden, sådan vokalt. Det er klart, man står der, og der sidder 45 mand! Og så 
være afslappet over for det, så man tør bryde grundrytmikken, ved at synge hen over det, som man bedre tør, hvis man 
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er på scenen med bare to andre. Jeg skal for øvrigt have genopfrisket det lige efter nytår 1997/98, hvor jeg skal lave 6 
nytårskoncerter i Odense med symfoniorkesteret og Børge Wagner. “ 
 

 
Noderne til “Go’ Nu Nat”. 

 
I DR’s nodearkiv kan man på forsiden af noderne med arrangementet til “Go’ Nu Nat” se, at PD er optaget et par gange, 
og at de første fire vers er fra én optagelse og de to sidste vers fra en anden. Tilsyneladende har der i alt været tre optag-
elser. Noderne er udskrevet til de medvirkende så tidligt som 17. oktober 1990, fordi de også er brugt til turnéen. Den 
19. september 1991 har man endelig godkendt indspilningerne til pladen. Af en notits fra arrangør James Price (“Venne-
Sang” og “Go’ Nu Nat”) fremgår, at der er taget højde for, at “solisten eventuelt vil spille guitar til”. Men det ville han 
tilsyneladende ikke. Hverken under turnéen eller tv-optagelserne. 
 
Af en anden notits fremgår, at Radiounderholdningsorkesteret er optaget 6. - 8. maj 1991. Det må så være solisterne, der 
er optaget i august. 
 
CD’en “En Kærlig Hilsen” udsendtes på Valentinsdag 1998 og blev kun solgt på landets posthuse. Prisen var rørende 
60 kr. Det er en slags “Best of” for Radiounderholdningsorkesteret, som har Post Danmark som hovedsponsor.  
 
1992.maj 1-12 - LP “HILSEN TIL FORÅRSSOLEN” PLADECOMPAGNIET PCLP 8044 119 
 
1992.maj 1-12 - CD “HILSEN TIL FORÅRSSOLEN” PLADECOMPAGNIET PCCD 8044 078 
 
1993.jan. 3 - CD “SONGS AND TUNES FROM DK 1993” DANISH MUSIC EXPORT MXPCD 0193  100 
 
 1-12 - LP/CD “HILSEN TIL FORÅRSSOLEN” ELAP 46102CD   137 
 
1997.mar. 5 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81350   183 
 
1998.feb. 5 - CD “EN KÆRLIG HILSEN” DR RRC 7    228 
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Pladecompagniet/ELAP 

 

   
 

 

     
 

***** 
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1991  Danmarks Radio TV - Tilrettelagt af Dorte Laumann -  
  Optaget i Roforeningen Kviks lokaler, Svanemøllehavnen 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1,2,4-6 - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika 
 
  1. “En Trold Red Til Rold” sendt 02.01.92 
  2. “Hør Nu Bider Blæsten” sendt 02.01.92 
  3. “Sangen Om Den Lille Larve” (4.04) sendt 30.01.92 
  4. “Rime Rikke” (3.09) sendt 27.02.92 
  5. “Venne-Sang”* (4.06) sendt 19.03.92 
  6. “Den Største Kæmpes Storebror”* (1.48) sendt 26.03.92 
  Med Dissing, von Daler og Søgård 
 
Fra børneudsendelsen “Musik, Rim Og Remser”, som blev sendt ugentligt gennem 15 uger i 1992. Første gang 
2.1.1992. PD medvirkede i 5 udsendelser. Andre gæster var Guido Paevatalu, Bjørn Afzelius og mange andre. PD’s 
indslag er optaget i sommeren 1991. 

***** 
 
1991.aug.27.  Danmarks Radio P3 - Tilrettel. Jesper Grunwald 
 
Povl Dissing, interview 
  “GoDanmark” (2.00 min.) 
  Med Povl Dissing 
 
Fra udsendelsen “GoDanmark”. 

***** 
 
1991.sep.23.  Danmarks Radio, P 1 - Tilrettelæggelse Ole Larsen 
 
Povl Dissing, sang - John von Daler, violin 3,4 - Fuzzy, piano 3 - Jens Jefsen, bas 4 
 
  “Klokken Er Kvart I Seks” (20.00) “Dansk Vin I Svenske Glas” 
  1. “Fredmans Sång Nr. 49 - Eftersom I Sagen” 
  2. “Fredmans Sång nr. 21”  
  3. “Fredmans Epistel nr. 71” (1.40) 
  4. “Fredmans Epistel nr. 35” (1.10) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 23. september 1991 kl. 17.45. Genudsendt P1 15.6.1994. (1,2) er fra pladen (3,4) er live. ‘Optagelser fra en 
Bellman eftermiddag med Povl Dissing og andre. Omkring Leif Bohns oversættelse af Fredmans epistler og sange.’ 
1991.okt.25.  Danmarks Radio, P 3 - Live fra Malmø - Prod. Finn Kragerup 
  Tilrettel. Rune Hallberg - Vidar Løn-Arnesen & Finn Kragerup 
 
Povl Dissing, sang og guitar - øvrige medvirkende: Lars Klevstrand, Norge - Mikael Wiehe, Sverige - Lars Holms Trio, 
Sverige 
  “Skandinavisk Musikbar i Malmø” (55.00) 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” (4.07) 
  2. “Bjørnen Vågner” (6.33) 
  3. “Hymne Til Natten” (4.38) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 25. oktober 1991. Tilsyneladende er PD solo. 
 

***** 
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1991  Danmarks Radio TV 
 
Povl Dissing, fortæller 
  “Professor Balthazar” (10.00 min.) 
 
Jugoslavisk tegnefilm sendt 14.10.1991. Historien om, hvordan professor Balthazar hjælper en stakkels sværdfisk. 
 

***** 
 
1991.dec.  Danmarks Radio TV 
 
Povl Dissing 
  1. “ARTE Teater Reklame” (0.20) 
  Med Povl Dissing 
 
Povl Dissing fremsiger - iført toga og laurbærkrans - 4 linier fra teaterstykket “Odysséen”, som skal opføres på 
Gladsaxe teater til foråret. 

***** 
 
1991.dec.12.  Danmarks Radio TV - Prod. Flemming LaCour -  
  Lydprod. Thomas Winther - Live i Cirkusbygningen 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Radiounderholdningsorkesteret - dirigent Børge Wagner 
 
  1. “Udsigt Med Kikkert” (4.05) 
  2. “Den Spanske Sol” (4.18) 
  3. “Barndommens Land” (4.07) 
  4. “Den Værste Sult” (3.23) 
  5. “Rosalina” (5.20) 
  6. “Dans Med Rosalina” (6.04) 
  7. “Drømmebilleder/Tivoliminder” (7.02) 
  8. “Hymne Til Natten” (5.20) 
  9. “Svantes Lykkelige Dag” (3.50) 
  Med Dissing/Andersen og Radiounderholdningsorkesteret 
 
Fra udsendelsen “ANDERSEN & DISSING med Radiounderholdningsorkesteret”, sendt i DR TV 28. juni 1992.  
 
PD indleder med den efterhånden klassiske “Go’ aftne og rigtig hjertelig velkomne!” og fortsætter “..og glædelig Cir-
kusbygning! Vi har glædet os til det her. Er det ikke rigtigt, Børge? Er det ikke rigtigt, Benny?” Jo, det er det. En flot 
aften. Samme aften optog DR TV en koncert med Stig Rossen også akkompagneret af RUO. 
 

***** 
 
1992.feb.9.  Danmarks Radio TV “TV-Avisen” og TV-2 “Nyhederne” 
 
Povl Dissing, Erik Wedersøe, Kasper Rostrup m.fl. 
 
  1. Fra “Odysséen” TV2 (2.00) DR TV (2.47) 
  Med Povl Dissing og andre 
 
I nyhedsudsendelserne TV-Avisen (2.45) og TV-2 Nyhederne (2.00) vises glimt fra pressemøde og klip fra prøver på 
stykket “Odysséen”, som har premiere på Gladsaxe teater den 13. februar 1992. 

 
***** 

 
 
 
 



 538

1992.feb.13.-maj.27. Gladsaxe Teater - Instruktør Kasper Rostrup - Musik Fuzzy 
 
Povl Dissing - Erik Wedersøe - Buster Larsen - Susse Wold - Erik Mørk - Flemming Enevold - Baard Owe og m.fl. - 
Musikere: Antonio Salcedo - Tom Højlund Olsen 
 
  “Odysséen” 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Der blev spillet i alt 115 forestillinger. Desværre er ingen af sangene udsendt på plade. Alle efterfølgende store 
forestillinger på teatret er blevet indspillet. PD var forsanger for et enormt stort kor, og spillede sin rolle flot og sang 
fremragende. Specielt imponerende var Claus Rostrups kostumer. 

 
***** 

 
1992  Sweet Silence Studio - Prod. + arr. Fuzzy - 
  Instr. og manuskript Jørgen Vestergaard - Manuskript Benny Andersen 
 
Povl Dissing, sang 1,2 - Ina Miriam Rosenbaum, sang 3 - Ole Ousen, guitar - Mads Vinding, bas - Svend-Erik 
Nørregaard, trommer - Holger Laumann, saxofon - Jacob Andersen, percussion - Fuzzy, klaver, klarinet, harmonika 
 
  1. “Snøvsesangen” (3.31) 
  2. “Snøvsesangen” (2.14) 
  Med Povl Dissing 
 
  3. “Snøvsens Sang” (4.06) 
  Med Ina Miriam Rosenbaum 
 
Fra filmen over Benny Andersens bøger om “Snøvsen”. (2) høres i indledningen af filmen. I 1994 udsendtes nummer to 
film i serien. Den hedder “Snøvsen Ta’r Springet” og på CD’en derfra, blev (1,3) fra den første film medtaget. PD 
medvirker ikke i ”2’eren” 
 
1992 1,3 - 5”CD-single “SNØVSEN” PLADECOMPAGNIET PCSCD 3225  082 
 
1992 2 - VIDEO “SNØVSEN” EGMONT FILM (78.00 min.) 
 
1993.feb. 1 - CD “KID’S MUSIC FROM DENMARK 1993” DANISH MUSIC EXPORT MXPCD 0293  263 
 
1994 1,3 - CD “SNØVSEN TA’R SPRINGET” EGMONT MUSIC 8503  195 
 
2004 1,3 – DVD ”SNØVSEN” NORDISK FILM DVD 1377831 
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Med sange og musik fra Snøvsen-film nr. 2 og de to sange fra nr. 1 

 
***** 

 
1992.mar.13.  Danmarks Radio P3 - Tilrettel. Mik Schack 
 
Povl Dissing, interview 
  1. “Årgang Den Gang - Da Far Havde Hår  
   og Mor Var Forelsket i Mick Jagger” (47.00 min.) 
  Med Povl Dissing 
 
PD taler om LP’en “Nøgne Øjne”. Genudsendt 15.4.1992. 
1992.mar.  Granny- og Sweet Silence Studier  
 
Povl Dissing, sang, guitar - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika  
 
  1. “Stort Småt - Sort Blåt Blues”* (3.59) 
  Med Dissing, von Daler, Søgård 
 
  2. “Kaj Og Konen” (3.05) -   Benny Holst 
  3. “(Blå) Danmark Jeg Elsker Dig” (5.18) -  Theis Jensen 
  4. “Månestråle” (4.17) -   Lecia 
  5. “Man Binder Os På Mund Og Hånd” (4.45)  Anne Marie Helger 
  6. “Al Magt Til Servietterne” (2.34) -  Sømanden og Stjernerne 
  7. “Det Nye Europa” (4.42) -   Sebastian 
  8. “D-mark Blues” (6.24) -   Johnny Madsen 
  9. “Der Truer Os I Tiden” (4.02) -  Pia Raug 
  10.”Intet Valg” (2.17) -   Sømanden og Stjernerne 
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  11.”Valmuesangen” (4.27) -   Billie Koppel 
  12.”Er I Klar” (4.30) -   Rockers By Choise 
  13.”Til Min Dreng I Arbejdsløshedskøen” (4.37) Peter Abrahamsen 
  14.”Der er Stille I Luften” (2.50) -  Eva Linnet 
  15.”De Har Snydt Mig Før” (2.07)  Sømanden og Stjernerne 
  16.”Storkens Fædreland” (3.17) -  Anne Marie Helger 
  17.”Flyvemaskinen” (3.24) -   Sømanden og Stjernerne 
  18.”Slottet I Vesterled” (2.36) -   Sømanden og Stjernerne 
 
Igen en anti-EF plade. En nyindspilning af Dissing/Andersens kendte blues. Denne gang må sangen have haft mere 
vægt end sædvanligt, for det er indtil videre den eneste gang Danmark stemte NEJ, ved en EF-afstemning. Pladerne kan 
være vanskelige at få fat i, da Musikselskabet lukkede kort efter udgivelsen. 
 
1992.maj 1-4 - 5”CD-single “EUROPASANGE” MUSIKSELSKABET MSCDS 1001  091 
 
1992.maj 1-18 - CD “EUROPASANGE ‘92” MUSIKSELSKABET MSCD 1001 m/tekst  
 

   
CD-single 

 

   
CD 

 
***** 
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1992.mar.29.  Danmarks Radio, P 1 - Prod. og tilrettel. Wivi Leth 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Tyven” (30.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 29. marts 1992. Børneradio Søndag. ‘Tyven. Povl Dissing fortæller en finurlig historie af Herman Stilling. Om 
tyven der ikke blev straffet, hvor meget han så end stjal.’ Genudsendt 15. juli 1995. 

 
***** 

 

 
Povl Dissing og Benny Andersen i Gladsaxe bio 

 
***** 

 
1992.apr.20.  Danmarks Radio, P 3 - Prod. Thomas Winther 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Radiounderholdningsorkesteret - dirigent Børge Wagner 
 
  “Hilsen Til Forårssolen 1:2” (30.00) 
  Med Povl Dissing, Benny Andersen og RUO 
 
Sendt 20. april 1992. ‘Povl Dissing giver smagsprøver på den nye LP.’ PD er i studiet og fortæller, men musikken er fra 
pladen. 

***** 
 
1992.maj.28.  Danmarks Radio, P3 - Prod. Thomas Winther 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Radiounderholdningsorkesteret - dirigent Børge Wagner 
   
  “Hilsen Til Forårssolen 2:2” (30.00) 
  Med Povl Dissing, Benny Andersen og RUO 
 
Sendt 28. maj 1992. ‘Povl Dissing giver smagsprøver på den nye LP.’ 
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Præsenteret af Thomas Winther, som spiller sange fra pladen “Hilsen Til Forårssolen” og har Povl Dissing i studiet. PD 
læser op fra coveret om pladens tilblivelse, og fortæller lidt om bekymringerne ved at skulle “trænge gennem” et stort 
orkester. 

***** 
 
1992.maj.30. Danmarks Radio TV - Værter Peer Wiking og Trine Gregorius 
 
Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika - Ann-Mari Max Hansen, sang 3 - 
Dick Kaysø, sang 3 - Finn Høstrups Kvintet 3: Finn Høstrup - Jacob Fischer, Thomas Frank - Svend-Erik Nørregaard, 
trommer 2,3 - Thomas Ovesen 
 
  1. “Årstiderne” (2.14) 
  2. “Stort Småt - Sort Blåt Blues” (3.26) 
  3. “Det’ Din Fremtid - Det’ Min Fremtid” (2.20) 
  Med Dissing, von Daler & Søgård 
 
Fra udsendelsen “Sandsynligvis”, sendt live. Finalen (3) er en lejlighedssang om EF-afstemningen den 2. juni 1992 på 
melodien “There’s No Business, Like Show Business”. 
 

***** 
 
1992  Easy Sound Recording, København/NLS Studio 1, Oslo – Mikset i PUK Studiet 
  Prod. Sverre Erik Henriksen 
 
Povl Dissing, sang - Brazz Brothers (Brass Brør): Jarle Førde, trompet - Helge Førde, trombone - Jan Magne Førde, 
trompet - Stein Erik Tafjord, tuba - Runar Tafjord, horn - Per Kolstad, piano - Egil “Bop” Johansen, trommer 
 
  1. “Lys Og Varme” (4.16) 
  Med Povl Dissing og Brazz Brothers 
 
Den norske rocklyriker og -sanger Åge Aleksandersen, hyldes for sine tyve år som professionel musiker. 20 sange fra 
hele hans karriere fremføres af ligeså mange forskellige solister og bands. PD’s bidrag er fra Åge Aleksandersens LP 
“Leva Livet” fra 1984, som solgte fantastiske 260.000 eksemplarer i Norge. Det vil sige, at hver sekstende nordmand 
har købt pladen! “Lys Og Varme”, er et af hans kendteste numre, her fremført som en slow blues (fordansket af Pia 
Jacobæus, som PD har arbejdet sammen med siden april 1991, og som han blev gift med i 1997). PD’s bidrag blev en af 
de mest spillede sange i Norges Radio det år!  PD’s vokal blev indspillet i København. PD og brødrene så først hin-
anden i 1993, hvor de spillede sammen ved Molde Festivalen i Norge, og hvor de satte alle festivalens hovednavne i 
skygge. Alle talte om Povl Dissing og Brazz Brothers. En enorm succes. Pladen blev indspillet ved hjælp af tapes, faxer 
osv., som sendtes frem og tilbage i 1992 (se nedenfor). 
 
Da PD optrådte med Brazz Brothers i Jazz House i København den 12. april 1996, fortalte han om mødet med bandet. 
Det skete på hans sædvanlige underholdende facon mellem sangene og med mange sidehistorier: 
 
“Vi mødtes for.., jeg har glemt at spørge, hvornår var det egentlig? Det var i ‘93, det var noget med, vi først mødtes 
long distance. Vi lavede en hit-sang, nåh, hit og hit, men det var i hvert fald sådan én man hørte efter. Det var sådan 
noget med, at vi ..., det var noget med bånd, små bånd vi sendte til hinanden, og telefon og fax og en masse faxpapir og 
arrangementer, der blev sendt frem og tilbage gennem luften! Og jeg ved ikke hvad. Så mødtes vi dér.” ... og senere 
“Det var det dér med det dér hit, på grund af det, så skulle vi lave en koncert oppe på Jazzfestivalen i Molde, og vi 
havde stadigvæk ikke set hinanden. Faxpapiret fløj rundt i lokalet. Vi mødtes så i Molde, og havde ikke noget 
repertoire. For øvrigt så havde vi heller ikke spist!  
 
Og så var det tåge alle steder! Så sad vi der, og havde fået samlet det hele. Så manglede arrangementerne! De lå i Oslo, 
de kom først med den næste flyver. Tiden gik, og der var fire, fem timer til at vi skulle spille koncerten, og vi skulle 
også øve! Så da de endelig kom frem, papirerne, var det første vi slog op på, Benny Andersens tekst “Da Jeg Mødte 
Dig”. 
 
.. og så rullede vi videre med faxpapiret. Så skete det jo, at lige før jeg tog hjemmefra, noget af det sidste min elskede 
sagde til mig var: “Husk halstørklædet!” Så var det jo lige midt om sommeren, og det var smukt vejr i hele 



 543

Skandinavien, jeg tænkte, jeg tager i hvert fald ikke halstørklædet med! Og så blev det tåget! Og vi blev alle sammen 
forsinkede, og nu skulle vi spille om allerede tre timer, og vi skulle også øve, og vi havde ikke spist endnu! Og så 
bladrede vi, og så stod der lige pludselig “Virus Blues”. 
 
...og det var stadig tåget i Molde. Og vi sad der og bladrede og blev enige om at det jo gik meget godt med de der 
danske sange, men vi skulle også synge et par norske sange, og så sagde jeg: “Skal det være lige nu?” og så sagde Jarle, 
hvad var det du sagde, Jarle? Jarle: “Nå, Akkurat Nå!”. 
 
... og så syntes vi pludselig, at det var synd for Egil, det er meget svært at forklare, fordi Egil han er jo svensker, men 
han er i virkeligheden nordmand. Men så rejste han på et tidspunkt til Sverige, hvor han møder en norsk kvinde, som 
han så gifter sig med, og slår sig ned i Sverige og bli’r svensker. Vi synes, det er synd for Egil, så vi gik hen på det 
svenske bibliotek her i eftermiddag, og fandt en bog med Bellmans viser. Så blev Egil helt glad. Og så kom vi til at 
tænke på det, fordi det er sang nummer 21, en måltidssang! og vi havde stadig ikke fået noget at spise! og vi skulle 
spille om ... For Egil “BOP” Johansen! (Hver gang - og det var mange! - Egil Johansen blev præsenteret som “BOP” 
kniksede alle i orkesteret ærbødigt.) 
 

 
Plakat fra koncerten i Jazz House i København 

 
..og så var tiden altså ved at være gået, og vi skulle spille om tre kvarter, og vi skulle også... men det kunne vi ikke nå, 
det blev ikke til noget, selvom maden var bestilt, men det blev til noget med det der hit, det var det, der bragte os der op. 
Det er Åge Aleksandersen, en meget kendt norsk troubadour, der skulle fejres - hans 20 års jubilæum - og det var 
derfor, der skulle laves en plade, hvor vi så lavede et lille hit inden i den der plade. Jeg faldt for den, jeg fik den med 
post allerførst, jeg vidste jo slet ikke, hvad det var for et fantastisk orkester. Jeg faldt for den tekst, fordi jeg syntes den 
var så norsk, nu bliver jeg altså lidt bevæget, det er også fordi det er sidste aften vi er ... vi skulle i virkeligheden have 
spillet i Aalborg i morgen, men der var kun solgt to billetter, så vi venter til en anden gang med Aalborg! Så derfor er vi 
lidt bevægede nu. Jeg synes, den er så norsk, fordi den er så enkel og ren og helt ærlig. Åge Aleksandersens “Lys Og 
Varme”.” 
 
 Og historien fortsatte, og det lykkedes dem faktisk at komme til både at spille og spise! 
 
Titlen “Æ” er norsk for “Jeg”. Pladen er kun udgivet i Norge, men fortjente at komme ud i Danmark også. Det er en 
slow melodiøs blues, som ligger meget fint for PD. Det er længe siden, han vokalt har givet sig så meget. Det unikke 
Brazz Brothers akkompagnement giver en god jazzet følelse. Der er i alt 20 sange på denne CD-2. 
 
1992 1 - CD-2 “Æ” PLATESELSKABET A/S GHCD 57/58 (Norge)   148 
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***** 
 
1992.sep.22.  Danmarks Radio TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
  1. “Morgenhymne” 
  Med Povl Dissing 
 
Fra udsendelsen “Fuzzy’s Værksted”. 

***** 
 
1992.dec.  Prod. Rene Cambony og Tango Orkestret - Grapehouse Studio 
 
Special guests: Povl Dissing, sang 1,2 - Peter Bastian, fagot 9 - Tango Orkestret: Kristian Bagge Jørgensen, violin - 
Kaare Munkholm, marimba, vibrafon - Carl Quist Møller, trommer, darbuka, percussion og special effekter - Henrik 
Sveidahl, sopran sax, tenor sax, bas klarinet - Palle Windfeldt, el- og akk. guitar 
 
  1. “Tidsel Tango” (2.28) 
  2. “La Cumparsita” (3.14) 
  Med Povl Dissing og Tango Orkestret 
  
  Øvrige numre på pladen: 
  3. “Primavera Porteno” (7.00) 
  4. “El Choclo” (4.30) 
  5. “Zum” (7.24) 
  6. “Concierto para Quinteto” (11.05) 
  7. “Inspiracion” (4.18) 
  8. “Tanganika” (8.16) 
  9. “Kontrabajissimo” (11.06) 
 
Helt nye og ret specielle omgivelser for PD. “Tidseltango” overlever ganske godt i dette nye arrangement, hvorimod 
“La Cumparsita”, hvor PD synger på “spansk” fænger mindre. Teksten til (2) er dog ganske morsom. Prøv at nærlytte 
den! Så får man et indtryk af PD’s opfattelse af den politiske arena på det tidspunkt!! Selvom det ikke fremgår af pla-
den, må PD have haft en finger med i teksten. Pladen blev promoveret med en mindre turné i foråret 1993. 
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Tango Orkesteret 

PR-Foto: Arte 
 
1993 1-9 - CD “TANGO ORKESTRET” STUNT RECORDS STUCD 19303  086 
 
1994.jan. 1 - CD-5 “MUSIC FROM DENMARK” DANISH MUSIC EXPORT 0194-0594  102 
 
1994.jan. 1 - CD “SONGWRITERS AND COMPOSERS FROM DENMARK”  
                                                  DANISH MUSIC EXPORT MXPCD 0194 101 
 

   
 

 
 

***** 
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1992.dec.  TV2/Lorry - Tilrettel. Dan Tschernia 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Jens Jefsen, bas 
 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” (1.42) 
  2. “Barndommens Land” (2.31) delt i to 
  3. “God Morgen, Rosalina” (2.34) delt i to 
  4. “Dans Med Rosalina” (1.56) uddrag 
  5. “Hymne Til Natten” (3.53) 
  6. “Udsigt Med Kikkert” (3.12) 
  7. “Svantes Svanesang” (2.36) 
  8. “Hilsen Til Forårssolen” (2.47) delt i to 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Udsendt 30. december 1992. En udsendelse hvor Benny Andersen fortæller barndomsminder og vandrer rundt i sit 
barndomskvarter, hvor han ikke har været siden han var barn. Han fortæller bl.a. om, hvorledes han besøger kirkegårde, 
og læser gravsten, og han får ud mellem sidebenene: “Det mest ligegyldige jeg har skrevet - Om Lidt Er Kaffen Klar - 
vil sikkert komme til at stå på min gravsten. Og så går jeg mismodig og slukøret videre. Det er slet ikke sjovt at være 
klassiker.” (3) er en live-optagelse fra “Viften” i Rødovre. 
 

 
Plakat fra Musik & Sang. 

 
 
1993.jan.9.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Jarl Friis-Mikkelsen 
 
Povl Dissing, sang, guitar - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika 
 
  1. “Aftentur Med Rosalina” (5.10) 
  Med Dissing, von Daler, Søgård 
 
Fra Jarls Talkshow med Kirsten Rolffes som gæst. 
 

***** 
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1993.feb.16.  Danmarks Radio, Distrikt Odense - Prod. Tym Andersen 
 
Povl Dissing - Tamra Rosanes - Pia Raug - Poul Krebs - Lotte Rømer - m.fl. 
 
  “Tribunen” (45.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Udsendt 16. februar 1992. ‘Med glimt fra musik- og teaterscenerne på Fyn netop nu.’ Bortset fra Lotte Rømer, er 
ovennævnte kunstneres bidrag muligvis fra plader. 

***** 
 
1993.maj.1.  DR, TV-A - Tilrettel. Poul Erik Magnussen - Live fra Fælledparken 
 
Povl Dissing, sang - Esther Brohus, sang - Birte Weiss, taler - Hans Jensen, LO, taler - Holger K. Nielsen, taler - m.fl. 
 
  “1. Maj I Fælledparken” (40.55) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 1. maj 1993. ‘Musik og sang ved Povl Dissing.’ Indholdet kendes ikke. 
 

***** 
 
1993.maj.25.  DR, Distrikt Odense - Live Søndersø Musikskole - Prod. Tym Andersen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Fuzzy, piano - m.fl. 
 
  “Tribunen” (45.00) 
  Med Dissing/Fuzzy 
 
Udsendt 25.5.1992. ‘Med glimt fra musik- og teaterscenerne på Fyn netop nu. Søndersø Musikskoles jubilæumskoncert 
med Povl Dissing og Fuzzy.’ Indholdet kendes ikke. 

***** 
 

1993  Produktionsselskab: Allan de Waal Filmproduktion 
med støtte fra Undervisningsministeriets Mediekontor, Dir. E. Danielsen og Hustrus 
Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Danmarks Nationalbanks Jub.fond m.fl.  

  Instruktør, manus, produktion: Allan de Waal – Distribution: Statens Filmcentral 
  Fotograf Kim Hattesen - Fotograf Jakob Bonfils – Chr. Skeel, lyd 
  Musik: Kenneth Knudsen - Morten Zeuthen, Cello - Speaker Povl Dissing  
 
  1. Monument & fornuft - om bygning og tanke, rum og lys (37.00) 
 
En dokumentarfilm om arkitektur i Danmark 1990-1999: 
 
”Før huse bliver bygget, bliver de tegnet. Nogen tænker over, hvordan de skal se ud og kunne bruges. Så bliver de op-
ført og taget i anvendelse, og de bedste bliver stående i flere hundrede år. I videoen "Monument & Fornuft" er der både 
gamle og nye flotte danske arkitektureksempler. Fem af bygningerne er gjort færdige i 1990'erne og ses i programmet 
under opførelse og ved tegnebordet, hvor fem yngre arkitektfirmaer gør sig deres overvejelser. Det er et kraftværk ved 
Horsens, et museum på polarcirklen, en retsbygning i Holstebro, en byfornyelse på Østerbro og en gruppe ældreboliger 
på Frederiksberg. Kameraet bevæger sig mellem vægge og søjler, og videoen lukker øjnene op for lyset og rummet i 
bygningskunsten, mellem år og dag og fra time til time.” 
 
Kommentar: Følgende arkitektfirmaer medvirker: Boje Lundgaard og Lene Tranberg, 3 Nielsen, Box 25, Tegnestuen 
Vandkunsten samt Bonderup, Birch, Thorup og Waade. 
 
1993 Film: Monument & fornuft - om bygning og tanke, rum og lys  
 

***** 
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1993.juni  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Gregers Dirckinck-Holmfeldt 
  Live Langelinie Pavillonen, København 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca 
 
  1. “Skvalderkål Blues” (4.51) 
  2. “Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke” (3.28) 
  Med Dissing og Dissing 
 
Fra udsendelsen “Lyse Nætter” sendt 5. juli 1993. Selvom PD omhyggeligt fortæller titlen, bliver (1) tekstet på TV 
skærmen til “Persille Blues”! PD taler lidt om at spille på festivaler (“Midtfyn i sidste uge”) - contra mindre steder, og 
mener at begge typer spillesteder har deres berettigelse. Der er fire (4!) tilskuere i TV studiet, som er flyttet ud i byen. 
Tilføjelsen af sønnen Jonas’ mundharmonika øger bluesfølelsen af de kendte sange. Dette er første gang PD optræder i 
TV med en af sønnerne (se også 2. mar.) 1994). 

***** 
 
1993.jun.6.-9.  DR TV - Tilrett. Jytte Dreyer - prod. Thomas Winther - GASA, Aarhus 
 
Povl Dissing, sang 1-3 - Mette Ejsing, sang 3,8 - Børge Wagner, dirigent 1-9, piano og sang 5 - Radiounder-
holdningsorkesteret 1-9 
 
  “Musik I Arbejdstøj - GASA, Aarhus” (60.00) 
  1. “Rosalina” (5.16) 
  2. “Min Elskling Du Er Som En Rose” (2.26) 
  3. “Go’ Nu Nat”* (3.40) 
  Med Povl Dissing, Mette Ejsing og Radiounderholdningsorkesteret 
 
  Øvrige numre i udsendelsen: 
  4. “Europahymne” (0.55) fra Beethovens 9. symfoni 
  5. “Always Look On The Bright Side Of Life” (3.20) 
  6. “Baccarolen fra Hoffmans Eventyr” (3.13) 
  7. “Morgenstemning” (3.33) af Grieg  
  8. “Memory” (3.38) fra Cats 
  9. “Calling All Workers”  
 
Sendt den 30. oktober 1992. Det virker som om, at PD ikke rigtigt føler sig tilpas, når han skal synge med (den fremrag-
ende altsangerinde) Mette Ejsing. Hun synger “Go’ Nu Nat” fint fra bladet, og der bliver ikke rigtig plads til PD’s 
fraseringer.  Jytte Dreyer sagde om de “vanvittige konstellationer”: “Jeg tager musikerne langt væk fra deres normale 
koncertmiljø.” Børge Wagner spiller piano og synger?! på (5). Skomager bliv ved din læst. Første af seks afsnit. PD var 
kun med i dette. Der er siden sendt “det bedste” fra disse udsendelser, hvor også et PD indslag var med. 
 

***** 
 
1993  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Pia & Peter Borgwardt 
 
Benny Andersen, klaver 1, interview - Jens Jefsen, bas 2 - Thomas Hass, saxofon 2 - Tommy Nissen, trommer 2 - 
Carsten Dahl, piano 2 
 
  “Ind I Musikken” (60.00 min.) 
  1. “Visan Från Utenmyrra” 
  2. “Under Misteltenen” 
  Med Benny Andersen og Jens Jefsens Kvartet 
 
Benny Andersen interviewes om sine musikindtryk og -opfattelser. Der vises et klip med Povl Dissing, som synger 
“Morgenhymne”. Benny Andersen fortæller, at denne sang er et forsøg på, at gøre det umulige, nemlig at sammen-
smelte rumænsk og dansk folketone. Der er et klip med Povl Dissing (ca. 2.00 min. i alt) fra TV udsendelsen fra 1988 
“Stop En Halv”. Benny Andersen skal prøve at sige noget om ligheder og forskelle mellem ham og PD og siger: “Povl 
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giver sig 100 % på scenen, og han er helt ublufærdig. Med mig selv er det måske omvendt?” Men i øvrigt synes BA, at 
man skal overlade bedømmelser til andre. 
 

***** 
 

1993.dec.1.  Danmarks Radio, Distrikt København - Prod. Lis Andersen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  “Musikken Har Ordet” (30.00) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Sendt 1. december 1993. Genudsendt 13. juli 1994. Det vides ikke om der er tale om plader. 
 

***** 
 
1993.dec.  Dreamland Studiet, Nibe 
 
Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika 
 
  1. “Hej Nu, Hej Da” (3.30) 
  2. “Daddy Danmark Og Moder Natur” (4.43) 
  3. “Improvisation Ombord”* (2.50) 
  4. “Agnete Og Havmanden” (4.30) 
  5. “Øinde” (4.48) 
  6. “Må Jeg Byde Dig Lidt Blomster” (4.28) 
  7. “Hør Nu Tuder Blæsten”* (3.50) 
  8. “Narssarssuak”* (5.20) 
  9. “Mandag Morgen Blues”* (4.12) 
  10.”Stormsvale” (3.02) 
  11.”Farlige Drømme”* (4.10) 
  12.”Stjerneskuddet”* (4.40) 
  13.”Den Allersidste Dans Med Dig”* (3.02) 
  14.”Snehvidekys”* (3.20) 
  Med Dissing, von Daler & Søgård 
 
Langt om længe har PD fået gang i pennen igen med tre helt nye sange. Der ud over tre sange med tekst af Holger 
Drachmann og så den gamle sjæler, som altid sluttede skoleballet - “Save The Last Dance For Me” - men her med 
dansk tekst af PD. Nogle gamle, tidligere indspillede numre i nye arrangementer. John von Daler er meget i forgrunden 
med violinen. Trioen turnerede en hel del. 
 
CD’en FFS 9501 er en genudgivelse af promotion CD’en fra Danish Music Export. Den er udsendt af (FFS = Folke-
musikkens Fælles Sekretariat) Danish Folk Council, med en række musikforbund som sponsorer, og med Tønder 
Festival som “special sponsor” og med det lille, men flittige Millstream Records som distributør. 
1994.mar. 1-14 - CD “DISSING, von Daler & SØGÅRD” CMC RECORDS 24055-2  087 
 
1995.jan. 8 - CD “FOLK MUSIC FROM DENMARK ‘95” DANISH MUSIC EXPORT MXPCD 0195 102 
 
1995 8 - CD “FOLK MUSIC FROM DENMARK ‘95” FFS 9501   146 
 
1995 8 – CD-5 “MUSIC FROM DENMARK ” MXPCD BOX   182 
 Indeholder: Folk Music” – Chamber Music & Ensembles” – “All that jazz” – “Choral Music & Choirs” 

There’s something Rocking in the State of Denmark” 
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Folde-ud-cover 

 

   
og i alm. jewell-case – FFS 9501 

 
***** 
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CD-5 promo box 

 

 

 
Signeret poster for den nye CD 

 
***** 
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1994.mar.  Danmarks Radio, P 3 - Tilrettel. Mik Schack - Live fra Louisiana 
 
Interview med : Povl Dissing - John von Daler - Chr. Søgård 
 
  “Jukebox Danmark” 
  1. Interview (20.00) 
  Med Povl Dissing, von Daler og Søgård 
 
Sendt 26. marts 1994. Interview optaget på Louisiana i anledning af pladen “Dissing, von Daler og Søgård”. Der spilles 
sange fra pladen. Indledningsvis spilles “25 Minutter Endnu” og PD bliver spurgt, “Hvor mange minutter er der 
endnu?” og han svarer “Cirka 22 et halvt!” 
 
Søgård fortæller, at han har spillet harmonika siden han i Grønland var “ung pige i huset”. PD fortæller at han i “John 
og Christian har fundet et godt lille big band”. Intervieweren kritiserer PD’s guitarspil lidt. PD: “Mit guitarspil er en 
historie for sig selv. Det er meget forbundet med min måde at synge på. Og jeg bruger den egentlig lige meget som et 
rytmisk instrument, som noget at klamre mig til. Hvor skal man gøre af hænderne?” von Daler erklærer, at man ikke må 
rakke ned på PD’s guitarspil, som er limen i trioen. Noget om “Snehvidekys”, “som egner sig til at slutte programmet 
af. En smuk go’nat sang”. 
 
PD nævner at han gerne vil have fat i Laus Bengtsson igen, “men jeg skal først finde ham igen, da vi er drevet fra hin-
anden sidst i 70’erne.” På et spørgsmål om at spille med elektrisk backing igen, svare PD, at han ikke lukker af for 
nogen muligheder. “Dette er ikke sidste skridt på min musikalske vej. Denne trio er min musikalske base, og jeg betrag-
ter alle mine andre små sidespring som flirt.” 

 
***** 

 
1994.mar.2.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Hans Otto Bisgaard/Dorte Warnøe 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboard 
 
  1. “Yderst Ude”/”Krakkemutmat Blues”/”Yderst Ude”* (4.10) 
  Med Dissing, Dissing & Dissing 
 
Fra udsendelsen “Ulvetimen” - sendt 2. marts 1994. Der vises et klip på 1.00 min fra DR TV 1968 med Dissing/Holst, 
som synger “Spillemanden”. PD spiller - sammen med sine sønner - en af de mest kendte af de grønlandsk inspirerede 
bluessange (“Yderst Ude” fungerer som “intro” og “outtro”, men er jo i sig selv grønlandsk). Et kort indledende inter-
view, viser, at sønnerne allerede har vænnet sig til at være i rampelyset. PD ser rigtig stolt og glad ud. Det er der ikke 
noget at sige til. 

 
PD med Jonas og Rasmus.  

PR-Foto: Arte 
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Musikalsk swinger det godt. PD fortæller, på det sædvanlige spørgsmål om hans stemme, en historie om en halslæge, 
han engang var hos. Halslægen var lige så spændt på, hvad han fandt i halsen, som PD var på, om han nu fejlede noget.  
 
Men PD’s holdning er: “Det er fint at ha’ en stemme, der gør indtryk på mennesker”. 
  
PD har siden fortalt, at idéen til at spille sammen opstod en sommeraften, hvor han og John von Daler kom hjem til 
sommerhuset efter en optræden på Skagen Festivalen. Det endte med en jamsession, hvor John von Daler dog gik i 
seng, og samspillet med de unge var så godt, at PD med det samme tænkte: “Her er mit nye band!”   
 
Da PD tidligt på året 1992 var i Bergen for at spille med Brazz Brothers, fik han en invitation til at komme igen om 
sommeren. Det gjorde han med sønnerne og derfor debuterede de - “havde verdenspremiere som trio” - i Frederiksstad 
Folkemusikklub i Norge på vej til festivalen i Molde. Her skulle PD spille med Brazz Brothers, og trioen skulle være 
opvarmning. Det endte med, at Rasmus også spillede med Brazz Brothers, da PD ville have klaver med til sangene. 
Danmarkspremiere havde trioen i Lønstrup, hvor de spillede i “Min Blå Café” inden Skagen Festivalen 1992. 
 
PD fortæller, at det oprindeligt skulle have været en duo - “Dissing Duo” - med ham og Rasmus. Der blev oven i købet 
lavet en plakat, men inden de nåede at bruge den, var de blevet til en trio med Jonas. Så fik de lavet en ny plakat 
“Dissing, Dissing & Dissing”, hvorefter de udvidede med Asger von Daler, og blev til først “Dissing, Dissing, Dissing 
og von Daler”, som siden blev ændret til “Dissing, Dissing, von Daler & Dissing”! I 1998 gik det helt galt! På et tids-
punkt da Asger von Daler skulle til udlandet for at gøre sine studier færdige, kom Las Nissen med på guitar. Han skulle 
have afløst Asger von Daler, men i stedet blev det (i hvert fald i en periode) til “Dissing, Dissing, von Daler & Dissing 
+ Las”!   

 

 
Dissing Duo – Povl og Rasmus 

 

 
Dissing, Dissing & Dissing 
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Dissing, Dissing, Dissing 
Designet af Jonas Dissing 

 
 
1994.apr.30.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Jarl Friis-Mikkelsen 
   
Povl Dissing, sang - Tango Orkesteret 
 
  1. “Tidsel Tango” (2.50) 
  Med Povl Dissing og Tango Orkesteret 
 
Fra udsendelsen “Jarls”, hvor Max von Sydow er gæst. PD slutter af med at “bide nakken over” på en rose. 
 

***** 
 
1994.maj.18. Danmarks Radio P1 - Prod. Jens Schoustrup Thomsen -  
  Tilrettel. Ole Larsen - Lene Bredsdorff m.fl. 
 
Povl Dissing - 
  “Radioens Litteraturmagasin Skanderborg Station” (60.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 18.5.1994. ‘De organiserede poeters klub. Samtaler med en lang række forfattere i anledning af Dansk 
Forfatterforenings 100 års dag. Musik og tekster af Benny Andersen - sunget af Poul Dissing.’ Måske fra plader. 
 

***** 
 

 
Fra en tidlig optræden af PD med Band i Norge 
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1994.jun.23.  DR P2 - Prod. og tilrettel. Thomas Winther - Live fra Plænen i Tivoli 
 
Povl Dissing, sang - Benny Andersen, klaver - Radiounderholdningsorkesteret - Børge Wagner dirigent og arrangør 5 - 
ellers samme arrangører som i “For Fuld Udrykning” efterår 1990. 
 
  “Povl Og Benny På Plænen” (37.00) 
  1. “Udsigt Med Kikkert” (3.55) 
  2. “Den Værste Sult” (3.25) 
  3. “Den Spanske Sol” (4.15) 
  4. “Tivoli-Minder” (9.40) 
  5. “Dans Med Rosalina” (5.40) 
  6. “Bien Og Blomsten” (3.30) 
  7. “Bjørnen Vågner” (3.40) 
  8. “Svantes Lykkelige Dag” (3.50) 
  9. “Midsommervisen” (4.00) 
  10.”Go’ Nu Nat”* (4.20) 
  Med Dissing/Andersen og Radiounderholdningsorkesteret 
 
Sendt 30. juni 1994. En optagelse fra Skt. Hans aften i Tivoli. Der blev øvet den 22. fra 10.30 - 15.00 i Radiohusets 
studie 2 og den 23. på Plænen fra 10.00 - 12.00. Den samlede “musik-tid” ifølge noderne er (46.15), så hele koncerten 
er ikke udsendt. 

***** 
 

1994.jun.30.  Live Vestfold Festspillene, Tønsberg, Norge 
 
Povl Dissing, sang - Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet - Helge Førde, trombone - Jan Magne Førde, trompet, 
flygelhorn - Stein Erik Tafjord, tuba - Runar Tafjord, valdhorn - Egil “Bop” Johansen, trommer 
 
  1. “Tango Jalousie” (5.14) 
  2. “Da Jeg Mødte Dig” (7.34) 
  3. “Virus Blues” (5.15) 
  4. “Nå, Akkurat Nå” (4.38) 
  5. “Lys Og Varme” (4.10) 
  6. “Svanesang” (4.53) 
  7. “Tidsel Tango” (2.36) 
  8. “Skvalderkål Blues” (6.28) 
  9. “Hymne Til Natten” (6.31) 
  10. “Svantes Lykkelige Dag” (4.40) 
  Povl Dissing med Brazz Brothers 
 
Optaget ved festspillene i Vestfold i Norge. Kun de numre PD medvirker på, er på båndet, ligeledes er alle introduk-
tionerne mellem numrene væk, desværre. Men et bånd som viser, at PD og Mezzing Brødrene fungerer godt sammen. 
 
1995.jun. 1-10 - POVL DISSING TAPE “VESTFOLD FESTSPILLENE”   096 
 

***** 
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Fra Ekstra Bladet juli 1994. 

 
Peter Thorup fortæller: “Efter projektet var omtalt i avisen, ringede Bent Fabricius Bjerre og understregede, at han ejede 
rettighederne til “Harry og Kammertjeneren”, så vi kom ikke videre. Det var ellers aftalt, at udover PD og Otto, så skul-
le Kim Larsen og Sanne kigge ind. Optagelserne skulle finde sted direkte fra skurvognen. Idéen lever endnu, men...” 
 

***** 
 
1994.sep.10.  Live Tivolis Vise Vers Hus - Prod. Helge Engelbrecht 
  Teknik og mix, Hans Nielsen, Focus Recording 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver og oplæsning (22) 
 
  1. “Tivoliminder” take 1 
  2. “God Morgen, Rosalina” 
  3. “Bjørnen Vågner” (4.22) 
  4. “Tivoliminder” (3.03) take 2 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
   Øvrige numre på pladen: (de fleste optaget 15. maj 1994) 
   5. “Velkomst”  John Friis 
   6. “Venne-Sang”  Eva Madsen 
   7. “Vi Vil Ha’ Fred”  Ditte Marie 
   8. “Smukke Menneske” Erik Grip & Anders Roland  
   9. “Edith Møller Af Marstal”  Dræsinebanden 
   10.”Pas Godt På Vores Verden”  Hø & Hakkelse 
   11.”Sjælv 48”  Tørfisk 
   12.”Natbus Til Albertslund”  Thorkil & Peter Vesth 
   13.”Jeg Savner Dig I Sengen”  Ditte Marie/Bent Kjærholt 
   14. “Du Lille Svale” Rendestenens Liljer 
   15.”Man Binder Os På Mund Og Hånd”  Eva Madsen 
   16.”Columbus”  Erik Grip & Anders Roland 
   17.”Glædespigens Sang”  Dræsinebanden 
   18.”Natten På Jantzens Hotel”  Thorkil & Peter Vesth 
   19.”Pjerrot Pjerrot, Græd Nu Ikke”  Rendestenens Liljer 
   20.”Tidens Herrer”  Tørfisk 
   21.”Godnat Til Tivoli”  Hø & Hakkelse 
   22.”Det Oprørske Skelet” (3.30)  Benny Andersen 
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En jubilæumsplade fra Tivolis Vise Vers Hus, men også for en af PD’s første pladeindspilninger. 30 år er gået! To num-
re fra en traditionel “Povl og Benny aften”. Eva Madsen synger “Venne-Sang” uden PD, og Benny Andersen slutter 
pladen med at læse et digt op. De fleste af de nuværende solister og grupper, som kan kvalificere sig til en betegnelse 
med noget i retning af “folkemusik”, er med. 
 
Den 15. maj 1994 blev alle de grupper, som skulle være med, tilsagt til en optagelse. Blandt de medvirkende var trioen 
“Dissing, von Daler og Søgård”, som indspillede 2-3 numre. Men båndoptageren var i stykker, så en del af solisterne 
var simpelthen ikke blevet optaget. Trioen var blandt de uheldige. I stedet blev der foretaget en ny optagelse den 10. 
september 1994, hvor PD og Benny Andersen optrådte. Der blev optaget fem numre (1-4 + 22). I følge coveret fandt 
optagelserne sted i 1995, men i følge teknikerens logbog, fandt begge optagelser sted i 1994. 
 
1995 3-22 - CD “EN AFTEN I SMØGENS VISEVERSHUS TIVOLI” PINEAPPLE PINE CD 9503 163 
 
1997 3-22 - CD “EN AFTEN I SMØGENS VISEVERSHUS TIVOLI” ELAP 46724CD 
 
2005 4 – CD ”40 ÅR MED TIVOLIS VISEVERSHUS” OLUFSEN RECORDS DOCD 5593  385 
 

   
 
 

   
 

***** 
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1994.okt.  TV-2 - Tilrettel. Michael Meyerheim 
 
Povl Dissing, sang - Thomas Helmig, sang - Jan Glæsels Orkester 
 
  1. “Cryin’ Time” (3.37) 
  Med Povl Dissing og Thomas Helmig 
 
Fra udsendelsen “After Eight” sendt 22. oktober 1994. Thomas Helmig fortæller, at han altid har ønsket at synge med 
PD. PD er (som sædvanlig) meget venlig overfor de andre i studiet. PD om TH: “Det er altid spændende med folk, der 
begynder et sted og udvikler sig.” Michael Meyerheim spørger Thomas Helmig: “Kan du uddybe, hvad det er du 
beundrer ved den måde, som Povl synger på?” Helmig: “Det er noget med.. for mig... Jeg steg på, på et eller andet tids-
punkt, hvor du lavede den der grønlænderplade med Peter Thorup og nogen, “Krakkemutmat Blues” og sådan noget. 
Det var det første jeg hørte. Den måde at synge blues på, hvor man satser sig selv, den har jeg altid været vild med. Jeg 
har også altid været vild med f.eks. Bob Dylan, som jeg mener, har sunget på samme måde.”  
 
Thomas Helmig viser troubadouren respekt da de synger. Flink ung mand. 
 

***** 
 
1994.okt.22.+23. DR TV - Live Cirkusbygningen - Prod. Cay Flemming og Jørgen Olsen  
 
Povl Dissing, sang og guitar - Gert Henning-Jensen, tenor - Jakob Haugaard, sang (Polomius og Prologus) - Louise 
Fribo, sang (Ophelia) - Jørgen Olsen, sang (Horatio) - Tommy Körberg, sang (Claudius) - Grania Renihan, sang 
(Gertrud) - Radiounderholdningsorkesteret og Tritonuskoret dirigeret af Peter Ettrup Larsen - Morten Ejsing, fortæller 
(Narren) -  
  “Hamlet” 
  Med Povl Dissing m.m.fl.  
 
En musical frit efter Shakespeares Hamlet. Forpremiere 22. og 23. oktober 1994. Urpremiere den 27. januar 1995 og 
verdenspremiere i Kulturåret ‘96. 
 
Sendt i DR TV. 

***** 
 
1994.dec.14.  DR P 1 - Prod. Karen Lumholt - Tilrettel. Hanne Fast Nielsen 
 
Povl Dissing, interview 
  “Netværk 1 - Uge 50 onsdag” (50.00) 
  1. Interview (0.45) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 14. december 1994. ‘Tantra, lussinger og andre veje til kroppen.’ 
 

***** 
 
1994.dec.19. - 1995.mar.24.  PUK studiet/Dissing Studie - Prod. Palle Mikkelborg & Cy Nicklin 
  Sound design: Cy Nicklin - Music Co-ordinator: Anette Faaborg -  
  Tekst: H. S. Holck & Palle Mikkelborg - Cover: Elle-Mie Ejdrup Hansen 
 
Solister: Povl Dissing - Stig Fogh Andersen - Franz Beckerlee - Hanne Boel - Steffen Brandt - Thomas Clausen - 
Carsten Dahl - Dicte - Lars Hannibal - Lars H.U.G. - Tina Kiberg - Rosalind Bevan - Kenneth Knudsen - Anders Kop-
pel - Benjamin Koppel - Butch Lacy - Amalie Malling - Marilyn Mazur - Peter Møller - Mikkel Nordsø - Niels Henning 
Ørsted Pedersen - Michala Petri - Per Salo - Kim Sjøgren - Bo Stief - Gert Sørensen - Jesper Thilo - Elisabeth Westen-
holz 
 
Alle studieoptagelser: Palle Mikkelborg, trompet og keyboards og Helen Davies, harpe. Optaget i perioden august 1994 
- marts 1995. 
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Orkestre: Aalborg Symfoniorkester - Odense Symfoniorkester - Radiosymfoniorkesteret - Sjællands Symfoniorkester – 
Sønderjyllands Symfoniorkester - Århus Symfoniorkester - Danmarks Radios Big Band – Radiounderholdnings-
orkesteret - Klüvers Big Band - New Jungle Orchestra 
 
Kor: Danmarks Radios Pigekor - Den Jyske Operas Kor - Københavns Drengekor - Lille Muko - Radiokoret – Tritonus-
koret - Vokalgruppen Ars Nova - Århus Kammerkor 
 
Ensembler: Athelas Ensemblet - Christina von Bülow’s Trio - Den Danske Blæserkvintet - Den Danske Blæseroktet - 
Den Danske Kvartet - Den Skandinaviske Guitarduo - Det Jyske Ensemble - Esbjerg Ensemble - Kontra Kvartetten - 
Lin Ensemble - Middelalder-ensemblet Alba - Ny Dansk Saxofonkvartet - Randers Byorkester - Safri Percussion Duo – 
Storstrøms Kammerensemble - Trio Rococo 
 
  “Soundscape - Fredsskulptur 1995” 
  1. “Prolog/Første sats - forår” (21.01) 
  2. “Anden sats - sommer” (14.23) 
  3. “Tredie sats - efterår” (15.25) 
  4. “Fjerde sats - vinter” (17.01) 
  Med Palle Mikkelborg m.fl. 
 
Mere end 600 medvirkende. En jætteopgave Palle Mikkelborg her har påtaget sig. Men det er lykkedes at få repræsen-
tanter for alle dele af landet og alle musikgenrer til at medvirke. Alle optagelserne er siden editeret og mixed sammen til 
et sammenhængende lydbillede. Mikkelborg siger selv i coveret:  
 
“SOUNDSCAPE 
Min vision - mit ønske - er, at den “rejse” jeg nu skal ud på, med optagelserne af de mange kunstnere, vil resultere i at 
“lyden”, når alt til sidst blandes vil: Røre øret hvor lyset rører øjet. 
 
Min komposition - Soundscape - er i fire satser - de fire årstider - fire temaer, som jeg deler ud af til de involverede: 
 
Første sats forår...   opvågnen/glimt 
Anden sats sommer...  fred/harmoni 
Tredie sats efterår...  havet/kraft 
Fjerde sats vinter...  Psalme/bøn 
 
Alt indledes af en prolog - et tema - tilegnet Elle-Mie Ejdrup Hansen, som tak for hendes tro på, at jeg er den rette til at 
sætte lyd på hendes overvældende vision. 
 
Palle Mikkelborg Oktober/November 1994.” 
 
Og efter at værket er fuldbragt: 
 
“En rejse er forbi.. Jeg sidder med en varm fornemmelse af taknemmelighed. Jeg har været på en rejse, der har bragt 
mig ud til de mange nævnte orkestre - grupper - solister. Nogle personlige venner... Nogle jeg ser ofte... Nogle jeg ikke 
har mødt i mange år... Nogle jeg aldrig har mødt før, men som jeg alene kender fra deres fornemme virke... Er der trods 
alt en lille vemodig tanke, er det ganske enkelt, fordi tiden satte en grænse for, hvor mange - fra min oprindelige ønske-
liste - det viste sig muligt at besøge. That’s life! Reflektion og mix må starte. 
 
Men ... alle, jeg mødte, forgyldte - hver på sin måde - mit beskedne materiale og mit besøg. I dyb taknemmelighed over 
at have fået denne oplevelse sender jeg de varmeste hilsner og de bedste ønsker til alle, der tog del. 
 
Marts 1995, Palle Mikkelborg” 
 
Målet har åbenbart været at nå op på ca. 1.000 medvirkende. Fra coveret: 
 
Fredsskulpturen 1995 bestod af tre dele: 
 
“- En laserlys-skulptur “Linien-Lyset”, langs hele den jyske vestkyst den 4. maj 1995 fra kl. 22.00 til kl.24.00, som en 
markering af 50 års fred. 
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- En komposition af Palle Mikkelborg. Indspillet af omkring 1.000 danske musikere. Musikken ledsager lyset den 4. 
maj 1995. (Via telefonkabler til 7 PA anlæg opstillet langs den jyske vestkyst.) 
 
- En udstillingsrække med 22 internationale kendte kunstnere fra hele verden åbner den 5. maj 1995.” 
 
Povl Dissings bidrag til “Soundscape” er en messende sang, der lyder som en enkelt sætning, der bliver gentaget en snes 
gange spredt ud over fjerde sats: “Jeg har forandret verden!” CD’en blev aldrig sendt i handelen, vel på grund af det 
umulige i at udrede de mange medvirkendes rettigheder. Et oplag på nogle tusinde blev lavet til Palle Mikkelborg, som 
forærede et eksemplar til de medvirkende. Jeg holder meget af Palle Mikkelborgs kommentar til hele postyret omkring 
Linien/Lyset: “We came to play!” 
 
1995.maj 1-4 - CD “SOUNDSCAPE FREDSSKULPTUR 1995” COLUMBIA PROMUSIC 9505-1 149 
 

   
Palle Mikkelborgs “Soundscape” 

 
***** 

 
1995.feb. 
 
At Povl Dissing stadig gerne spiller de mere ydmyge steder, bevises bl.a. af, at han sammen med von Daler og Søgård 
den 1. og 2. februar 1995 spillede på værtshuset “Café Blågårds Apotek”, hvor der maximalt kan være 75 personer. Her 
fik tre nye numre urpremiere. Det var “Elegi” med tekst af Tom Kristensen og musik af von Daler. “Monte Carlo 
Chinese Restaurant” med tekst og musik af von Daler og en instrumentaludgave af “St. Louis Blues” (uden PD). 
Endvidere blev et gammelt nummer som “Wallifanten” støvet af. Siden har PD’s “elskede” skrevet dansk tekst til “St. 
Louis Blues” (som “Natteravnen”) og den indgår nu også i repertoiret med Benny Andersen. 
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***** 
1995.mar.9.  Danmarks Radio TV - Red. Hans Otto Bisgaard - Vært Per Wiking 
 
Povl Dissing, sang 1,2 og guitar 1 - John von Daler, violin 1 - Chr. Søgaard, harmonika 1 - Henrik Krogsgaard, piano 2 
- Maria Stenz, sang 2 - Edith Guillaume, sang 2 - Per Wiking, sang 2 
 
  “Kom Indenfor” 
  1. “Den Allersidste Dans Med Dig”* (2.53) 
  2. “Visen Om Alberti” (1.58) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
I Per Wikings underholdningsprogram “Kom Indenfor”, er trioen med. Blandt de øvrige gæster er dr. phil. Iørn Piø 
tidligere arkivar ved Dansk Folkeminde Samling, i anledning af, at han har udgivet en bog om skillingsviser. En af 
viserne handler om Alberti og går på melodien “I En Kælder Sort Som Kul”. Som afslutning på udsendelsen synges den 
af alle medvirkende. 
 
Da Cæsar i 60’erne sang sine frække sange og blev politianmeldt for det, var det Iørn Piø og professor Schiønning, som 
fik ham frikendt, ved at erklære, at viserne var ægte, gamle danske folkeviser, som Dansk Folkeminde Samling havde 
samlet. 

***** 
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1995.mar./apr.  Danmarks Radio TV B&U afd. - Tekst Niels Lund -  
  Prod. og Instr. Anette Tony Hansen 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Knud Og Knud” 3 afsnit. 
  Med Povl Dissing 
 
DR Tv's bidrag til Nordvisionsaftalen mellem DR TV, Norge NRK, Sverige SVT 1, Finland FST og Island RUV. Alle 
landene laver en dramaserie for børn i tre afsnit, som siden udveksles. Sendt første gang 18. marts, 25. marts og 1. april 
1996. Genudsendt 20. april, 27. april og 4. maj samme år. 
 
”Knud & Knud” udkom som bog i 1996 på Gyldendal, og i 1997 blev den udgivet som lydbog læst af Povl Dissing: 
 
”Anne og Peter skal holde sommerferie hjemme, men har løjet om spændende planer. Da de mødes, må de finde en 
udvej. Løsningen bliver, at præsentere sig under nyt navn og begge vælger navnet Knud.” 
 
1997 1 – ”KNUD & KNUD” GYLDENDAL LYDBØGER (2 kassettebånd)  
 

***** 
 
1995.apr.29.  Danmarks Radio, P 2 - Tilrettel. Anne Bro – prod. Benny Hansen og Mette Skov 
Povl Dissing, interview 2 - Palle Mikkelborg, 1 – Elle-Mie Ejdrup Hansen, 1 
 
  “Bolero” (89.15) 
  1. ”Mikkelborg og Linien-Lyset” (26.44) 
  2. ”Povl Dissing” (28.17) 
  3. ”Pilot jingle – intro” (00.40) 
  4. ”Pilot jingle – kort” (00.47) 
  5. ”Pilot jingle – lang” (01.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt samme dag, som interviewene er optaget. ”Indslag om laserstrålen som på 50 året for befrielsen skal lyse ned 
langs den jyske vestkyst d. 4. maj i år. Mens strålen lyser skal der spilles musik af Palle Mikkelborg og den fremføres af 
600 musikere. Palle Mikkelborg fortæller om kompositionen “Soundscape”.”  
 
Elle-Mie Ejdrup Hansen fortæller om hvor og hvorledes Linien-Lyset bliver bragt på dagen. Collage af Mikkelborgs 
musik mixed af Birgitte Schmidt Andersen. 
 
Indslaget med PD, starter med Shel Silverstein, som synger sin egen ”25 minutes to go”, hvor efter der fades over til 
PD’s danske version. Han fortæller lidt om sin ”fortid” som sanger (i en støjende optagelse). Ind i mellem PDs fortæl-
linger, spilles: ”Alperosen”, ”Honningland”, ”Drengen og Hesten”, “Daddy Danmark Og Moder Natur” alle fra plader. 
Hvorefter der afsluttes med Shel Silverstein. Det har intet med Linen-Lyset at gøre. 
 
CD’en er fremstillet af DR i nogle få eksemplarer. 
 
1995 1 - CD “PROGRAM CD NR. 16” PILOT PCD 17   488 
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1995.maj.20.  DR TV UHA 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  “Smilehullet” 
  Med Povl Dissing 
 
‘En lille udsendelse med gamle klip’. Indholdet kendes ikke. 
 

***** 

  
Billetterne til “Rejsen Til Dig” blev revet væk. 
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1995.maj.26.-juni.17. Husets Teater, København - instr./tekst Gerz Feigenberg -  
  Musik: Frans Bak 
 
Povl Dissing, sang “Sintran” 2,3,7,9,10,13 - Søs Fenger, sang “Donna” 2,4,6,8,11,12, 14 - Peter Frødin “André” - 
Jazzgruppe 90: Ole Thøger, altsax, klarinet, fløjte - Thomas Agergaard, tenorsax, fløjte - Lotte Anker, tenorsax, 
sopransax - Anders Gaardmand, baritonsax, basklarinet - Michael Mølhede, trompet, flygelhorn - Jesper Sveidahl, 
trompet, flygelhorn - Thomas Fryland, trompet, flygelhorn - Ture Larsen, trombone - Niels Gerhardt, bastrombone, tuba 
- Frans Bak, flygel - Lennart Ginman, bas - Peter Reim, trommer, percussion 
 
  “Rejsen Til Dig” (75.00) 
  1. “Morgenkoral” (6.40) arr. Frans Bak 
  2. “Timesangen” (6.27) arr. Jesper Sveidal 
  3. “Frieriet” (2.20) arr. Frans Bak 
  4. “Store Bjørn” (4.10) arr. Ture Larsen 
  5. “Kongobolero” (4.40) arr. Frans Bak 
  6. “Du Sover” (3.37) arr. Jesper Sveidal 
  7. “Døden” (6.27) arr. Ture Larsen 
  8. “Ensom” (1.57) arr. Jesper Sveidal 
  9. “En Gammeldags Sang” (1.50) arr. Ture Larsen 
  10.”Men Så Kommer Dine ...” (3.18) 
  11.”Donnas Triumfsang” (4.53) arr. Niels Gerhardt 
  12.”Skynd Mig Væk” (3.10) arr. Ture Larsen 
  13.”Slut” (3.19) arr. Jesper Sveidal 
  14.”Dig” (4.07) arr. Frans Bak 
  15.”Sammen” (1.00) arr. Jesper Sveidal 
  Med Povl Dissing, Søs Fenger og Jazzgruppe 90 
 
‘Et jazzsymfotorium for 14-mandsorkester og to drømmere. En co-produktion mellem Jazzgruppe 90 og Husets Teater.’ 
 
En musical, et jazzdrama, stykket fik mange betegnelser. Søs Fenger spiller en smuk, succesrig, ambitiøs ung dirigent, 
som har fået sceneskræk. PD spiller en slidt, halvgammel søfarer, der holder til på værtshuse. To modsætninger der 
mødes og skilles, for siden at mødes igen. Forestillingen fik gode anmeldelser. Paul-Jørgen Budtz i Ekstra Bladet: 
“Selve handlingen er meget banal, men op i røven med det. Vi bliver glimrende underholdt af to herlige entertainere, 
Søs Fenger og Povl Dissing. Tilsat 14 fremragende musikere.” 
 
Der startes med mere end 4 minutters enstonig blæsermusik, hvor orkesteret går rundt blandt publikum. Indledningen er 
vel nærmest beregnet på, at få publikum på plads og dysset ned. Herefter går melodien i gang og glider siden over i (2), 
som starter med et minutlangt flygelintro. I disse jazzlignende arrangementer passer de to sangere godt ind, men 
desværre synger de kun ét nummer sammen. Den forbindende tekst mellem sangene er minimal. Udover instrumen-
talnumrene (1,5,15) er der flere steder forbindende musik.  
 
Da sømanden på et tidspunkt vender tilbage til værtshuset, siger han bl.a. disse uforglemmelige ord: “Ah, duften af 
krudt og sprængte achillesscener!”. 

 
Det kan undre at ingen fandt på, at udgive hele forestillingen, som jo ville kunne være på en enkelt CD. Sangene og 
melodierne besidder dog næppe noget hit-potentiale, (tættest på er Søs Fenger med (11) og PD med (13), som er en 
blues), men musikken er mindst på højde med, hvad der siden er udsendt fra f.eks. Gladsaxe Teaters forestillinger. En 
anden grund til at ingen vil binde an med at udgive dem, kunne måske være, at samtlige numre virker meget dystre, som 
var de alle i mol (hvad de dog ikke er). PD siger, at det var på tale, at udgive en plade, men der var ikke økonomi til det 
eller interesse fra noget pladeselskab.  
 
1995.maj 1-15 – CDR ”REJSEN TIL DIG”    097 

 



 565

 
Programmet til “Rejsen Til Dig”, Husets Teater 

 

 
 

***** 
 
1995.jun.15.  DR TV - B&U afd. - Dansk version Esther Ahlstrøm 
 
Povl Dissing, fortæller 
  “Hvaffor En Hånd” 
  1. “Ludovico Og Hans Far” (5.00) 
  Med Povl Dissing 
 
En historie om en grafiker og hans søn Ludovico. 
 

***** 
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1995.juli.2  DR P3 “Folk Live” - Live fra Skagen Visefestival -  
  Tilrettel: Poul Erik Sørensen - Torben Laursen og Alan Klitgaard 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboards og sang 
 
  “Folk-live” 
  1. “Svantes Sorte Vise” (3.07) 
  2. “Svanesang”* (5.05) 
  3. “15 Minutter Endnu” (4.19) 
  4. “Vildanden” (4.55) 
  5. “Antabooze Blues” (3.40) 
  Med Dissing, Dissing og Dissing 
 
Sendt den 4. juli 1995. I løbet af 5 sange kommer vi hele PD’s karriere igennem. Fra 1967 til 1995. “Svanesang” er fra 
LP’en “Yderst Ude” I (3) har “han skrevet til diktatoren selv, og Poul Nyrup”! Jonas giver en indfølt solo på (4). Jo, det 
er dæleme’ en musikalsk familie. 

***** 
 
1995.jul.15.  DR P3 -  
 
Povl Dissing, oplæser 
  1. “Tyven” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
  
Sendt den 15. juli 1995. En historie af Herman Stilling om Jens, Anna og Bedstefar, som stjæler kager, fra en bager-
mester og bagermesterinde, som på skift er sure eller glade hver anden dag. Diverse musikstykker o.a. spilles ind i 
mellem oplæsningen.  

***** 
 
1995  TV-3 - Prod. Laterna Film 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboards 
 
  “Blind Passager” 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” (3.48) 
  Med Dissing, Dissing og Dissing 
 
Fra TV-3’s udsendelse fra “SS Norway”, hvor Johnny Reimar er “kaptajn”. Ideen bag udsendelsen er, at udvalgte pas-
sagerer skal finde og gætte hvem den “Blinde Passager” er. I denne udsendelse er det den allestedsnærværende (den 
gang kulturminister) Jytte Hilden, som gemmer sig bag et piratkostume. Blandt de øvrige medvirkende er Susanne 
Breuning, Lars Knutzon, Lise-Lotte Lohman og den dejlige svenske sangerinde Lill Lindfors.  
 
Efter PD’s optræden bliver han placeret ved kaptajnens bord ved siden af Lill Lindfors, som tydeligt gør indtryk på 
ham. Da showet slutter, danser alle ud på gulvet, PD med lav fatning på Lill Lindfors, som lige synes hun må hive hans 
hånd lidt op. Alt med store smil. Teksten til (1) bliver varieret med at Nina, ikke som sædvanligt “reder sit hår”, men 
“henter mit hår”. Showet blev sendt 24.7.1996 men er optaget i (sommeren?) 1995. 
 

***** 
1995.aug.15. 
 
Povl Dissing og Benny Andersen fik overrakt “Værkets Kunstnerpris 1995” af folketingets formand Erling Olsen. 
prisen er en statuette “Den Himmelblå Nøgle” skabt af Sven Dalgaard. “Værket” er musik- og teaterhuset i Randers. 
 

***** 
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1995.aug.20.  Live Grønnegården, København 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Pierre Dørges New Jungle Orchestra 
 
Koncert til fordel for Dansk Flygtningehjælps projekt i Tuzla. En gentagelse af samarbejdet fra 1987! Det var Vagn 
Lundbyes Dyrefabler (“Zoosange”), der ved denne lejlighed, blev spillet for første gang. Erik Wedersøe læste et digt af 
Klaus Rifbjerg, skrevet til lejligheden. 

***** 
 
1995.sep.16.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Hans Otto Bisgaard 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboard 
 
  1. “Vildanden” 
  Med Dissing, Dissing og Dissing 
 
Fra Hans Otto Bisgaards udsendelse “Ka’ Det Virk’li Passe?”. Andre medvirkende var Peter Belli og Peter Larsen, samt 
Søren Østergaard, der var aftenens gæst. 
 
Familien Dissing havde mødt Søren Østergaard på Skagen, og han var helt vild med denne sang. 
 

 
Dissing/Andersen med Jens Jefsen i Trommen i Hørsholm 
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1995.okt.1.  Danmarks Radio - P3 - Prod. Anette Kokholm 
 
Povl Dissing, tale - Benny Andersen, tale - Anette Kokholm, interv. - plus lyttere der ringer ind 
 
  “Kronsj” (60.00 min.) 
  1. “Udsagn fra PD” (1.17) 
  Med Benny Andersen, Povl Dissing m.fl. 
 
P3’s søndagsprogram “Kronsj” har Benny Andersen som gæst, og han fortæller om sin karriere som pianist, digter osv. 
Povl Dissing fortæller pr. telefon om, hvordan BA reagerer, hvis han udsættes for dårlig betjening. PD fortæller, at 
gennem årene har han lært at tolke tegnene, inden BA springer i luften. 
 
På et spørgsmål fra en lytter, om hvornår PD og BA mødte hinanden, siger BA, at de mødtes i midten af tresserne 
“samtidig” ved et DUT arrangement på Louisiana. Lytteren roser duoen. Umiddelbart efter kommer en anden lytter, 
som ikke bryder sig om PD’s “brægen”, som hun mener blokerer for opfattelsen af de gode digte (“Svantes Viser”). BA 
svarer: “Det var jo helt bevidst, at jeg valgte Povl, det var ikke ud fra, at det skulle være skønsang, det var ud fra det kri-
terium, at det skulle være udtryksfuldt. På det tidspunkt dér, i begyndelsen af 70’erne, kunne jeg ikke rigtig høre nogen, 
som var mere velegnet til at udtrykke netop det, jeg ville. Fordi der var - og til en vis grad er stadigvæk - i dansk vise-
kunst en tradition for, at man synger en lystig vise lystig, og en sørgelig vise, her skal der tudes. Og sådan synger san-
gerne det, men den eneste der kunne synge - for mine ører at høre - sådan, så man ikke vidste, om man skulle le eller 
græde, det var Povl Dissing. Nu ringer du fra Sverige, det er jo sådan set mere som i den svenske visetradition. De 
synger - for mig at høre - mere udtryksfuldt, har et større register, end i hvert fald danske visesangere havde på det 
tidspunkt. Nu er der sket mange ting senere, det er jo 20-25 år siden. Det var altså på grund af udtrykket, at jeg valgte 
Povl.” 
 
Senere siger BA, at det undrer ham, at “Om Lidt Er Kaffen Klar” er kommet så meget i fokus. Det er jo bare en sang 
mellem de andre. 
 
BA’s kone - Cynthia Rosalina La Touche Andersen - fortæller, at han er et meget alvorligt og disciplineret menneske, 
som man ikke skal forstyrre, når han koncentreret er gået i gang med sit arbejde. 
 

***** 
 
1995.okt. og 1996.nov. Aqisseq-studio, Sisimiut, Grønland - Prod. John von Daler 
  Projektkoord. Karsten Sommer 
 
Povl Dissing, sang - John von Daler, violin - Christian Søgård, harmonika - Nuka Absalonsen, guitar - Martin Chem-
nitz, trommer, grønlandsk tromme - Jorsi Sørensen, bas 
 
  1. “Kalaallit Nunaat”* (4.50) 
  2. “Narssarssuak”* (4.19)  
  3. “Susine”* (4.09) 
  4. “Kagssagssuk”* (4.15) 
  5. “Yderst Ude”* (3.38) 
  6. “Ravnen” (6.00) 
  7. “Fjeldgængeren”* (4.54) 
  8. “Krakkemut Mat Blues”* (5.17) 
  9. “Parca Polka”* (2.15) 
  10.”Min Ven”* (2.50) 
  Med Povl Dissing 
 
Et ægte Grønlands-epos. Indspillet i Grønland med Trioen suppleret med tre grønlandske musikere (Sørensen og Chem-
nitz er fra Nuuk, mens Absalonsen er lokal fra Susimiut). Idéen til pladen kom fra Chr. Søgård, som har stærk tilknyt-
ning til Grønland. I følge PD, sagde han: “Lad os samle Povls tekster om Grønland på én CD og indspille den i Grøn-
land, sammen med nogle grønlandske musikere.” Som sagt, så gjort. Første møde var i oktober 1995 med 10 dage i 
studiet, hvor man så hinanden an og indspillede de første numre. Andet møde var i november 1996, hvor man gjorde 
pladen færdig. 
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Nye arrangementer af de kendteste af PD’s Grønlandssange, samt tre helt nye. En smuk hyldest til øen højt mod nord, 
“hvor isblomsten gror”. (1) var tidligere “trad.” med “arr.: PD”, men har nu fået komponistnavn: Hans Brath. Det er en 
sang, som på Grønland kendes som en julesang “Meeqqat Nipaat”. Chr. Søgård har skrevet ny melodi til (3), hvilket 
ikke nødvendigvis er en forbedring. Generelt er de nye arrangementer med til at gøre sangene mindre desperate og rå 
end de oprindelige versioner. Men pladen er absolut et must! Her har vi PD, med nogle klassiske sange, som han vil 
have, de skal lyder i dag. 
 
Igen kan man glædes og forundres over PD’s evne til at se tingene på en anden måde. Hvordan ser Dannebrog ud? Rødt 
med et hvidt kors, ikke? Men ikke i det Dissingske univers, der er det et “hvidt med rødt ternet flag”! Hør bare i (4) 
“Kagssagssuk”, som også i det nye arrangement er fremragende. Selv den forvrængede “Kong Christian” til slut funge-
rer! En virkelig klassiker. 
 
“Ravnen” (6) af von Daler er ny, og selvom det er “en fabel fra Grønland - om Grønland”, er der ikke meget “grøn-
landsk” over melodien (det er der heller ikke over de to andre nye). Titelsangen synges helt anderledes end tidligere, 
men er stadig et genialt værk. John von Daler har lavet et flot arbejde som producer (og arrangør?). Den traditionelle 
grønlandske tromme passer fint ind, hvor den bruges. Et spændende projekt. Pladen som helhed fik en fantastisk fin og 
stor! omtale, med flere helsides interviews med Troubadouren, men desværre flere uger før pladen udkom. Der er ikke 
meget impulskøb at håbe på, når artiklerne slutter med, at pladen udkommer om 14 dage!? Den havde fortjent bedre. 
Men der blev alligevel solgt omkring 2.000 plader i løbet af de første tre måneder. 
 
Når man tænker på PD’s fascination af Grønland og grønlændere, er det vel naturligt at spørge om det manglende sam-
arbejde med Rasmus Lyberth? Om det siger PD: “Han er ikke sådan at lave noget sammen med. Han har jo også sin 
egen stil. Men jeg har kendt ham i mange, mange år og har været meget begejstret for ham, lige fra jeg hørte ham første 
gang. Og det ved jeg er gensidigt. Vi har så tit snakket om, at vi skal lave et eller andet sammen, hvor vi virkelig 
synger! Og det var vores plan at på “Krakkemut Mat”, som er kommet ud i år, ville vi ha’ Rasmus med, og vi ville også 
ha’ nogle af de fantastiske grønlandske piger med bl.a. Aviaja Lumholdt. Men det blev så besværligt at lave det projekt. 
Naturen (vejret) spillede en stor rolle. Det var dyrt, og Rasmus var i Sydgrønland, der var ingen penge, alt skulle spares, 
så det blev ikke til noget denne gang heller.” 
 
Pladen er udkommet på det grønlandske pladeselskab ULO, med støtte fra Grønlands Hjemmestyre, Statens Musikråd 
og KODA. Karsten Sommer har tidligere (i 1972) produceret “13 sange om EF”, hvor PD også medvirkede. CD’en 
udsendtes først i Grønland og i august i Danmark. 
 
1997.aug. 1-10 - CD “KRAKKEMUT MAT - Dissing i Kalaallit Nunaat” ULO CD 126  215 
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Plakat for udgivelsen 

 
1996.jan.12.  Danmarks Radio TV - TV-Avisen 
 
Povl Dissing, sang - kor - orkester 
 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” (2.02) Uddrag 
  Med Povl Dissing 
 
I anledning af at København er årets Europæiske Kulturby, afholdes - som start på festlighederne - en gallamiddag på 
Københavns Rådhus, hvor PD medvirker. I Tv-avisen blev bragt et par minutter, mens der blev talt henover sangen. 
Koret, der medvirker, er temmelig stort og står på balkonen sammen med musikerne. 
 

***** 
 
1996.jan.17.  Danmarks Radio TV -  
 
Povl Dissing, Peter Belli, Anne Marie Helger, m.fl. 
 
  “Skoleminder” (10.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Et kort indlæg fra PD om hvordan han reagerer, når han tænker tilbage på skoletiden og - især - gymnastiksale. Der er 
kun korte indslag med hver af de medvirkende. Udsendelsen omtales som et forskræp til en serie af udsendelser, hvor 
de medvirkende fortæller minder fra deres skoletid. PD medvirkede kun i optakten. Optagelserne har fundet sted i 1995. 
 
Vist første gang 17. januar 1996. Genudsendt 24. januar og to gange den 28. januar. 
 

***** 
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1996.jan.22.-26. Optaget i Skt. Knuds Kirke, Odense (Domkirke) - Prod. Erik Hillestad. 
 
Povl Dissing, sang 1,2 - Iver Kleive, orgel - Knut Reiersrud, guitarer 
 
  1. “I Al Sin Glans Nu Stråler Solen” (7.20) 
  2. “The Ship Is At The Landing” (4.25) 
  Med Povl Dissing, Iver Kleive og Knut Reiersrud 
 
  Øvrige numre på pladen: 
  3. “Himmelskip” (5.40) 
  4. “Herre Gud, Ditt Dyre Navn Og Ære” (4.15) 
  5. “Jesus Kristus Er Vår Frelse” (2.18) 
  6. “Kirken, Den Er Et Gammelt Hus” (5.20) 
  7. “På Det Store Hav Me Siglar” (2.25) 
  8. “Et Lite Barn Så Lystelig” (3.30) 
  9. “Fagert Er Landet” (3.05) 
  10.”Jesus, Det Eneste, Helligste, Reneste” (3.30) 
  11.”Om Nogen Ond Meg Vil” (4.00) 
  12.”Landkjenning” (4.30) 
 
Iver Kleive og Knut Reiersrud er hver for sig og sammen kendte og respekterede musikere i deres hjemland Norge. De 
indspillede en CD “Blå Koral” i 1991 i Odense Domkirke. De skrev bl.a. en del af musikken til åbningsceremonien ved 
Vinter OL i Lillehammer i 1994. I 1996 vendte de tilbage til Odense “til Nordens bedste kirkeorgel” og indspillede 
“Himmelskip”. Til at synge en Grundtvig salme (1) blev PD indforskrevet. “The Ship Is At The Landing” (2) er en 
gammel melodi fra sydstaterne, som også er kendt med titlen “Jesus Is On The Mainline”. PD skulle egentlig ikke have 
sunget andet end (1), men blev på stedet overtalt til også at være med på (2). 
 
Det er en meget speciel “orkestrering”, med kirkeorgel og elguitar, men det lyder faktisk ganske godt på de fleste af 
numrene. Enkelte steder bliver (slide)guitaren for overvældende. 
 
Som begrundelse for hvorfor PD blev udset til at være med, angiver pladeselskabet siden hen: “..at man havde en 
følelse af slægtskab med Povl Dissings udtryksform”. Siden viste det sig, at det kun var starten på et givende sam-
arbejde mellem de tre. 
 
1996 1-12 - CD “HIMMELSKIP” KIRKELIG KULTURVERKSTED FXCD 163 (Norge) 222 
 
2018 1-12 - LP-2 “HIMMELSKIP” KIRKELIG KULTURVERKSTED FXLP 163 (Norge) 471 
 

   
LP-2 
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***** 
 
1996 Manus Johanna Hald - Foto Carl Sundberg – Prod. Waldemar Bergendahl 

Regi Göran Carmback - Dansk manuskript Michael Hoffmeyer 
Dansk instruktion Svend Christiansen - Dansk]pod. Svend Christiansen  
Svensk Filmindustri, 1996 

 
 Fortæller: Povl Dissing  

Medvirkende: Malte Forsberg, Josefin Årling, Totte Steneby, Victor Sandberg,  
Bobo Steneby, Johan Stattin m.fl. 

 
  1. ”Kalle Blomkvist - mesterdetektiven lever farligt” (81 min.) 
  Fortæller Povl Dissing 
 
Baseret på bog af Astrid Lindgren 
 
1999 VIDEO – ”KALLE BLOMKVIST – MESTERDETEKTIVEN LEVER FARLIGT” 

         Metronome Video  
***** 
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Plakat: Musik & Sang 

 
***** 

 
1996.feb.-mar. Mox Studiet, København - Prod. Michael Friis, Irene Becker 
 
Povl Dissing, sang - Hanne Boel, sang 3,12 - Irene Becker, keyboards, flygel caxixi - Morten Carlsen, taragot, tenorsax 
- Pierre Dørge, guitar - Michael Friis, bas - Hamid Drake, trommer, tablas, rammetromme 
 
  1. “Okapiens Nytårssang” (4.49) 
  2. “Træskonæbbet” (3.51) 
  3. “Pelikanen Og Gibbonaben” (3.55) 
  4. “Åh, At Være En Stork” (4.30) 
  5. “Zebrastriber” (3.23) 
  6. “Digteren Og Næsehornet Brutalis” (5.14) 
  7. “Elskovssang For Orangutanger” (3.08) 
  8. “Blues For Bison” (5.23) 
  9. “Mørkezoo” (4.53) 
  10.”Månen” (4.10) 
  11.”Vuggevise For Næsehorn” (2.00) 
  Med Povl Dissing & Irene Becker 
 
  Øvrige numre på pladen:   
  12. “Drontens Sang Til Mennesket” (4.44) 
  Med Hanne Boel 
 
Povl Dissing synger Vagn Lundbyes Dyrefabler sat til musik af Irene Becker (og Pierre Dørge (10)) og akkompagneres 
af kernen i New Jungle Orchestra som i denne anledning kaldes “New Jungle Five”. Det er smuk musik, og digtene 
nærmer sig Benny Andersensk format.  
 
PD siger: “Jeg synes, at Vagn Lundbyes tekster er skidegode. Det er meget svært for mig at finde tekster. Men de her, 
har nogle billeder, som jeg kan se for mig. Og så er han fantastisk til at lege med sproget.” Han fortsætter: “Svantes 
Viser var fortællinger. Folk vil gerne høre ord, der betyder noget, og har en handling, til musik. Ligesom den her nye 
plade, undskyld, nu hedder det jo CD. Jeg har altid følt mig mest som en historiefortæller, selv om jeg alligevel tillader 
mig at kalde mig en sanger. Men der kommer - heldigvis - stadigvæk nogle for at høre mig, som virkelig synes, det er 
noget mærkeligt noget, jeg laver.” 
 
En udgivelse, som formentlig henvender sig til ganske få? Musikalsk er det spændende, at PD stadig orker at prøve nye 
græsgange. Umiddelbart fornemmes det, som om sang og musik ikke rigtigt hænger sammen. Måske fordi komponisten 
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ikke er vant til at lave musik, der skal synges til? Taget hver for sig, står det instrumentale indtryk meget stærkt, hvor-
imod der mangler melodisk genkendelighed i sangen. Hanne Boel klarer sin opgave udmærket. I følge udtalelser fra de 
implicerede, er der arbejdet flere år på projektet. 
 
Irene Becker siger i Politiken i et interview med Per Munch: “Jeg har lavet musik, som har en dansk tone. Men samtidig 
har jeg bevidst undgået at bruge flygel, og forsøgt at lave det mere flot og symfonisk, for at det ikke skulle komme til at 
minde om Svantes Viser. Povl har ofte fået meget minimalistisk modspil. Jeg har prøvet, at bygge mere op til teksterne 
og sangen. Og så har vi brugt Hamid Drake og de indiske trommer, tablas, for at få et etnisk krydderi i musikken.”  
 
Pladen blev sendt på gaden ved et pressemøde i Zoologisk Have (hvor ellers?) den 17. april og gruppen spillede på 
Skagen Festivalen den 26. juli og turnerede i første halvdel af august 1996. 
 
På Olufsen sampleren fra 2000 er bl.a. også Peter Thorup med “16 Tons” i alt 16 numre. 
 
1996.mar. 1-3 -5”CD-single “ZOO SANGE” OLUFSEN REC. DOCMCD 5252 Promo  124 
 
1996.apr. 1-12 - CD “ZOO SANGE” OLUFSEN RECORDS DOCD 5344   125 
 
2016.sep. 1-12 - CD “ZOO SANGE” OLUFSEN RECORDS DOCD 5344 nyt tryk på CD  430 
 
2000 8 - CD “16 TONS BLUES” OLUFSEN RECORDS DOCD 5425 Sampler  261 
 

   
 

   
Coveret blev venligst signeret af hele holdet ved Copenhagen Jazz Festival 3.7.2016 

 



 576

 
Nyt oplag af CD’en på Olufsen Records – samme cover 
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Foto: Olufsen Records 

 
***** 

 

 
Plakat fra Vossa Jazz Festival i Norge 
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1996.apr.12.  Live Copenhagen Jazzhouse, København  
 
Povl Dissing, sang - Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet - Helge Førde, trombone - Jan Magne Førde, trompet, 
flygelhorn - Stein Erik Tafjord, tuba - Runar Tafjord, valdhorn - Egil “Bop” Johansen, trommer 
 
Programmets første halvdel bestod af:  
 
  1. “Tango Jalousie” (5.12) 
  2. “Valdress-Marchen” (4.10)  
  3. “Da Jeg Mødte Dig” (8.43) 
  4. “Virus Blues” (5.27) 
  5. “Afrikansk Dans” (7.20)  
  6. “Nu, Akkurat Nu” (4.31) 
  7. “Bellmanns Sang No. 21” “Vi Vakler En For En Afsted” (3.53) 
  8. “Lys Og Varme” (4.15) 
  Povl Dissing og Brazz Brothers 
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Anden afdeling blev afsluttet med “Svantes Lykkelige Dag” og “Go’ Nu Nat”. En dejlig oplevelse. 
 
Efter den store succes i Norge med indspilningen af “Lys Og Varme”, er det kun naturligt, at konstellationen også 
forsøger sig på PD’s hjemmebane. Men “hittet” er ukendt herhjemme og af de fire koncerter, som skulle afholdes - 
Magasinet, Odense - Tobaksfabriken, Esbjerg - Jazzhouse, København og Trekanten, Aalborg - måtte den sidste 
aflyses, da der kun var solgt ganske få billetter dagen før. 
 
De danske Povl Dissing fans, som ikke så og hørte PD og Brazz Brothers, snød sig selv for en stor oplevelse. At høre de 
gamle, kendte sange i jazzet arrangement var i sig selv en oplevelse, at høre nogle nye sange, var ligeså, men at opleve 
PD live med et humoristisk! (ja, det er rigtigt!!) norsk orkester var faktisk ved at være den allerstørste oplevelse!! PD og 
orkesteret var virkelig på bølgelængde. De spiller ikke traditionel jazz, heller ikke moderne, men nærmest en egen stil. 
Sammensætningen af instrumenter, siger en del. Men spille kan de! (De kunne godt minde om Jazzgruppe 90 i “Rejsen 
Til Dig”!) 
 
Efter (1) overlader PD ordet til Jarle Førde: “Vi har netop ødelagt en af Danmarks flotteste sange. Så vi vil nu ødelægge 
en norsk, så det står lige. Sådan skal det være, 0-0 altså. Vi skal nemlig spille en af Norges mest kendte marcher. Vi har 
en marchkomponist, Johannes Hansen, han har også ét hit. Han komponerede en masse musik, men der er kun én 
melodi, der er tilbage. Det er “Valdress-Marchen”, som bliver spillet en masse i Norge, den er faktisk godt kendt over 
hele verden. Har I hørt den i Danmark? Snart skal I få den at høre! Vi har gjort vort bedste for at ødelægge alt, hvad 
Johannes Hansen har skrevet.  
 
Men først en lille præsentation af orkesteret her, som er et af Norges mest originale, og her tænker jeg på udseendet. Jan 
Magne, trompet og flygelhorn! Jan Magnes bror, Helge Førde på trombone! Jan Magne er min bror og Helge min tvil-
lingebror, jeg hedder Jarle Førde, trompet! Og så vore bedste kammerater og venner fra vor lille ø; det er kun os der bor 
der. På valdhorn Rune Tafjord! Rune har taget sin ældste bror, Stein Erik Tafjord med på tuba! For at dette skal være et 
nordisk samarbejde, har vi taget en af Sveriges og Skandinaviens bedste trommeslagere med os, og alle tror at han er 
vores far! Mine damer og herrer, bag trommerne Egil “Bop” Johansen. “Valdress-Marchen” af Johannes Hansen!” Jo, 
der findes noget der hedder norsk humor. 
 
I 1996 har man fra pladeselskabets side forsøgt sig med en del PR for Åge Aleksandersen. Han har været en stor succes 
på Skagen festivalen og nu skal han forsøge at få det endelige gennembrud i Danmark. Det kunne måske smitte af? Se i 
øvrigt 1992.maj for historien om, hvordan PD og Brazz Brothers mødtes!  
 
Ved Skagen Festivalen 1997 spillede PD med brødrene igen! Og i december 1999 var de på en lille turné i Danmark, og 
siden har de nu været her mange gange. 
 
1996.apr. 1-8 – CDR ”POVL DISSING MED BRAZZ BROTHERS”   096 
 

 
 

***** 
 
1996.apr.17.  TV-Lorry 
 
  1. “Zoo Sange - Pressemøde” (0.47) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
TV-Lorry sendte en lille bid fra pressemødet, hvor PD ses. Der spilles fra pladen. På årets Skagen Festival spillede PD 
og Irene Beckers New Jungle Five. 
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1996.april.20-30. TV2-Bornholm - Tilrettel. Steen Noreen - Prod. Flemming Pauk 
 
Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Chr. Søgaard, harmonika 
 
  Dissing På Månen (25.00) 
  1. “Østersø Valsen” (2.30) 
  2. “Visen Om Perikum” (4.21) 
  3. “Styrmand Hjertekær” (3.25) 
  4. “Tango, Tango” (3.36) 
  5. “De Halve Abers Paradis” (5.30) 
  Med Povl Dissing 
 
Trioen optrådte på Månen! Hvilket som bekendt er forsamlingshuset på Christiansø. Her sang og spillede de viser, 
skrevet af øens dengang 82 årige multikunstner Henning Køje. (Henning Køje døde i 1997 og er mest kendt for sange 
som “Ud På Flisen, Karoline” og “De Halve Abers Paradis”).  
 
TV2-Bornholm optog koncerten og sendte et 25 minutters program Kr. Himmelfartsdag den 16. maj 1996 og genud-
sendte udsendelsen den 2. juni. TV-2 har ikke vist programmet i resten af landet. PD synger med teksten i hånden, 
hvilket ikke ligefrem forbedrer hans udtryksmuligheder. Ind i mellem sangene er der (meget lokale) interviews med 
beboere fra Christiansø. 

***** 
 
1996.jul.9.  Live TV-2, Nyhederne 
 
  1. ”Interview” 
  Med Povl Dissing 
 
En række koncertgængere bliver interviewet før aftenens Ray Charles koncert i Cirkusbygningen i København. En af 
dem er Povl Dissing, som høres i nogle få sekunder. For PD var det et genhør med Ray Charles, fordi da han i 1960 
eller 61 spillede i København, skrev PD til sin ven Jørgen Såbye, at han havde fået billetter til koncerten, men “des-
værre kun de dyre, som kostede 15 kr. stykket”! 
 

***** 
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En herlig hilsen at få dagen før min 50 års fødselsdag! 
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1996.sep.-1997  TV-2 - Prod. Salut Video APS - Knud Thormod - bearb. Tekstkontoret -  
  Engelsk prod. Britt Allcroft - David Mitton - Robert Cardona 
 
Povl Dissing, fortæller 
  “Det Gule Hus” 
  1. “Thomas Og Godsvognene” (5.30) 
  Med Povl Dissing 
 
“Det Gule Hus” er en børneudsendelse med et uendeligt antal afsnit om en talende brumbasse og med Peter Belli i en af 
rollerne. “Det Gule Hus” blev sendt fra september 1996. Midt i udsendelsen vises en engelsk animationsfilm om “Toget 
Thomas og hans venner”. PD lægger stemme til den danske udgave. Ringo Starr lægger stemme til den engelske 
originalversion “Thomas The Tank Engine & Friends”. Varighed pr. afsnit er ca. 5 minutter. Senere er serien indlagt i 
TV-2’s morgenudsendelse.  De mange afsnit af ”Thomas & Vennerne” er siden udgivet på video og DVD. 
 

***** 
 

”THOMAS & VENNERNE” 
 Baseret på: The railway series by W. Awdry - directed by David Mitton –  

Television stories by Britt Allcroft & David Mitton – producers Britt Allcroft and David Mitton –  
Dansk bearbejdelse Tekstkontoret – Dansk prod. Knud Thormod – alle af 60 minutters varighed.  
Listet i den rækkefølge, som de er udgivet i i Danmark. 

 
1995 “Thomas & vennerne - Fire små lokomotiver og andre historier” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2003 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2743 
 
2003 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2743 
 

***** 
 
1995 ”Thomas & vennerne - Det tapre lokomotiv og andre historier” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2003 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2744 
 
2003 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2744 
 

***** 
 
1991 “Thomas & vennerne - Nu bliver der ballade og andre historier”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2003 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2745 
 
2003 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2745 
 

***** 
 
1992 ”Thomas & vennerne - Den store flugt og andre historier”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2005 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2746 
 
2005 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2746 
 

***** 
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1986 ”Thomas & vennerne - Det løbske tog og andre historier” 
Fortæller Povl Dissing 
 

2005 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2747 
 
2005 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2747 
 

***** 
 
1986 ”Thomas & vennerne - Hellere sent end aldrig og andre historier”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2005 VIDEO ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM SF 2748 
 
2005 DVD ”THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2748 
 

 
 

***** 
 
1984 ”Thomas & vennerne - Thomas & Gordon og andre historier” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2005 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2749 
 

 
 

***** 
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1984 “Thomas & vennerne - Thomas i knibe og andre historier” 
Fortæller Povl Dissing 

 
2005 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2750 
 

 
 

***** 
 
2004 “Thomas & vennerne – For fuld damp!” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2008 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 23122 
 

***** 
 

2004 “Thomas & vennerne – Så er der afgang” 
Fortæller Povl Dissing 

 
2008 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2755 
 

 
 

***** 
 
2004 “Thomas & vennerne – Det er stort at være tog” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2008 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2756 
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***** 
 
2004 ”Thomas og vennerne – Helten Thomas”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2008 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2757 409 
 

   
  

***** 
 
2004 ”Thomas og vennerne – Historier fra sporet”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2008 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2758 
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2005 ”Thomas og vennerne – Den magiske lampe”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2008 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2759 
 

 
 

***** 
 
2004 ”Thomas og vennerne – Vi er sammen”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2009 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2760 
 

 
 

***** 
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2005 ”Thomas og vennerne – Thomas og regnbuen”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2009 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2711 
 

 
 

***** 
 
2005 ”Thomas og vennerne – På nye eventyr”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2009 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2712 
 

 
 

***** 
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2005 ”Thomas og vennerne – Thomas og flyvemaskinen”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2013 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2714 
 

 
 

***** 
 
2005 ”Thomas og vennerne – Percy og tivoliet”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2013 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2715 
 

***** 
 
2005 ”Thomas og vennerne – Toby får nyt tag”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2013 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 2717 
 

***** 
 
2005 “Thomas & vennerne – Thomas og skattekisten” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2011 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2718 
 

***** 
 
2005 “Thomas & vennerne – Lokomotiver på farten” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2011 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2719 
 

***** 
 
2010 “Thomas & vennerne – Fanget på Tågeøen” 

Fortæller Povl Dissing 
 
2011 DVD “THOMAS & VENNERNE” SF FILM DVDS 2720 
 

***** 
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2005 ”Thomas og vennerne – Thomas til søs”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2012 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3561 
 

***** 
2005 ”Thomas og vennerne – Gemmeleg”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2012 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3462 
 

***** 
 
2005 ”Thomas og vennerne – Thomas og fyrtårnet”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2012 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3463 
 

***** 
 
2009 ”Thomas og vennerne – Knirkende Cranky”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2013 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3465 
 

***** 
 
2009 ”Thomas og vennerne – Sprøjt, sjask, plask!”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2013 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3467 
 

***** 
 
2009 ”Thomas og vennerne – Løven fra Sodor”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2014 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3469 
 

***** 
 
2009 ”Thomas og vennerne – Dragen der fløj væk”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2014 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3470 
 

***** 
 

2009-10 ”Thomas og vennerne – Den dyre-bare last”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2014 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3471 
 

***** 
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2010 ”Thomas og vennerne – Juleønskerne”  
Fortæller Povl Dissing 

 
2014 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3472 
 

***** 
 
2010-12 ”Thomas og vennerne – Poff, sagde Thomas”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2014 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3474 
 

***** 
 
2009-12 ”Thomas og vennerne – Vaklende hjul & fløjter”  

Fortæller Povl Dissing 
 
2015 DVD ”THOMAS OG VENNERNE” SF FILM DVDS 3475 
 

***** 
 
1996  Mox Studiet, København 
 
Povl Dissing, sang - Ole Fick, guitar - Michael Friis, bas - Klaus Menzer, trommer - Øivind Ougaard, piano 
 
  1. “Kys En Solsort” (4.40) 
  Med Povl Dissing 
 
Endnu en børneplade med en masse kendte musikere fra rockbranchen. PD’s bidrag er skrevet af Ole Fick og er ophøjet 
til titelsang. Også udsendt som video. 
 
1996.sep. 1 - CD “KYS EN SOLSORT” GENLYD/BMG GENCD 228 
 
1996.sep. 1 - VIDEO “KYS EN SOLSORT” GENLYD/BMG GENSE 228   145 
 

  
 

***** 
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1996.sep.24.  Live Støberihallen, Hillerød 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboards og sang - Asger von Daler, guitar 
 
  1. “En Sang Om En Sang”* (2.55) 
  2. “En Trold Red Til Rold”* (2.24) 
  3. “Når Den Unge Vin Blomstrer, Gærer De Gamle Druer”* (4.50) 
  4. “Yderst Ude/Krakkemutmat Blues/Yderst Ude”* (6.02) 
  5. “Den Danske Sommer Er Ustabil” (4.31) 
  6. “Kalaallit Nunaat”* (3.30) 
  7. “Sjask, Søle og Sjap” (4.36) 
  8. “I Hinandens Arme”* (4.24) 
  9. “Når Bjørnen Vågner” (5.00) 
  10.”Svantes Lykkelige Dag” (3.48) (1. set slut) 
  11.”Anemonesmil”/”Honningland”* (5.16) 
  12.”Wallifanten” (2.46) 
  13.”Don’t Sell Daddy” (3.47) 
  14.”Will The Circle Be Unbroken” (3.19) 
  15.”Waltzing Mathilda” (4.19) 
  16.”15 Minutter Endnu” (3.53) 
  17.”Forår Med Rosalina” (5.29) 
  18.”Antabooze Blues” (4.13) 
  19.”MorDanmark” (4.57) 
  20.”Vampyr Blues” (4.11) 
  21.”Svantes Svanesang” (3.39) 
  22.”Go’ Nu Nat”* (5.10) 
  23.”Cryin’ Time” (3.16) ekstranummer 
  Med Dissing, Dissing  og Dissing 
 
Den gamle troubadour spiller i mange sammenhænge, men ingen er han vel så stolt af, som 3 x Dissing? Ovenstående 
er et eksempel på en aften med dem. Jonas spiller en følsom mundharmonika og præsenteres som “aftenens blæser-
sektion”. Rasmus spiller keyboard og synger som og ligner sin far på mange måder, bl.a. mimikken! Ingen tvivl om, at 
sønnerne har en fremtid i musikken, også uden PD’s beskyttende vinger. For von Daler junior gælder det samme. Han 
spiller allerede en god el-guitar, men er i dette selskab den underordnede. De få gange han fik lov, at slå sig løs, steg 
temperaturen, f.eks. i (11). Han har spillet med de tre siden februar 1996. Oven i det, så har PD’s “elskede” skrevet 
teksterne til (18 og 20)! 
 
Rasmus - “aftenens kapelmester” - synger 2. stemme og synger solo på (15) som er Tom Waits version af “Waltzing 
Mathilda”, hvor PD ikke medvirker. Rasmus synger med en formidabel stemmepragt - som, når han er andenstemme, 
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næsten er for overvældende - men som kommer helt til sin ret, når han synger solo. En stor fremtid venter på ham. Han 
har skrevet ny melodi til (8), hvilket var unødvendigt. I (16) er det den forkortede version vi hører. 
 
Men Dissing, Dissing og Dissing er en fornøjelse at opleve. I 1997 er gruppen begyndt at præsentere sig således i 
reklamerne: Dissing, Dissing, von Daler & Dissing. Måske er det PD, der nævnes sidst, så han kan glide ud, uden at 
gruppenavnet skal ændres radikalt? 
 
1996.sep. 1-23 – CDR ”STØBERIHALLEN”                         257-58 
 

***** 
 
1996.sep.26.  Live Danmarks Radio - P3 - “Strax” 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboard og sang - Asger von Daler, guitar - Lone 
Kellerman, sang 1,5,6 
 
  1. “I Kan Ikke Slå Os Ihjel”* (1.10) 
  2. “Anemonesmil/Honningland”* (5.12) 
  3. “Yderst Ude”/Krakkemutmat Blues”/Yderst Ude”* (6.04) 
  4. “Wallifanten” (2.48) 
  5. “I Kan Ikke Slå Os Ihjel”* (4.17) 
  6. “Svantes Lykkelige Dag” (3.25) 
  Med Dissing, Dissing, Dissing  
 
Torsdag den 26. september 1996 var Fristaden Christianias 25 års fødselsdag. Det blev fejret med en uges fest i 
Fristaden og med radiotransmission over tre dage. På selve dagen spillede 3 x Dissing i Fristaden, og det blev sendt i 
DRs P3 i “Strax”, spredt over en tre timers udsendelse. En meget ukoncentreret Lone Kellerman medvirker på et par af 
numrene. (1) er en prøve, som høres under speakerens indledning. (3) spilles som en særlig hilsen til “vores grønlandske 
venner som bor i Christiania”. (5) dedikeres til Thorkild Weiss Madsen, (som kaldte sig luksusklunser) og som netop 
var afgået ved døden. Han sad i en periode i Københavns Borgerrepræsentation og bl.a. talte Christianias sag. 

***** 
 
1996  Produceret af La Danza og Jesper Bo  
 
La Danza: Marika Nymann, sang - Mette Schmidl, violin - Steen Thomsen, guitar - Christian Søgård, harmonika – 
Klavs Bo Larsen, pecussion 12 - gæst: Povl Dissing, sang 1  
 
  1. ”Græde Solskin - Nordisk meditation” 
  Med Povl Dissing og La Danza 
 
  2. ”I de lyse nætter” 

3. ”Hymne a l'amour” 
4. ”Natten er så stille” 
5. ”Tit er jeg glad” 
6. ”Dansevise” 
7. ”Gipsy” 
8. ”Spåkvindens sang”  
9. ”Shangrila” 
10. ”Sangfugl i bur”  
11. ”Pierettes sang” 
12. ”I byen” 
13. ”Græde solskin”  
14. ”Tjørnen”  
15. ”Mørket bagved stjernerne” 
16. ”Kys mig godnat” 

 
På gruppen La Danza’s første plade, hjælper Povl Dissing sin gamle makker, harmonikaspilleren Chr. Søgaard, ved at 
synge et enkelt nummer. Rune T. Kidde har skrevet teksten og Steen Thomsen musikken. 
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1996 1-16 – CD “ LA DANZA / MELODIER MED DANSK TEKST” OLUFSEN DOCD 5317 477 
 

 

 
Med en hilsen fra Chr. Søgård 

 

 
 

***** 
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1996  Prod. Simon West 
  
Maria Bramsen, sang 1 – Povl Dissing, fortæller -1 – Søren Frost, Lars Danielsson, Poul Halberg, Nicolai Schultz, 
Simon West, Kor: Anton, Ditte, Hanna, Jeppe, Josephine, Juliane, Marie, Sofie, Thea og Thomas 
 
  1.” Tinge-linge-later” 
  Med Maria Bramsen – Povl Dissing 

 
  Øvrige sange: 
  2. “Fredes sang” (3.19) – Alberte 
  3. “Avia Thavia” (3.00) – Lis Sørensen 
  4. “I en skov en hytte lå” (3.25) – Elisabeth  
  5. ”Misse var slank” (2.05) – Mek Pek Party Band 
  6. ”Dyrene i Afrika” (4.52) – Nanna 
  7. ”En pige gik i enge” (2.49) – Souvenirs 
  8. ”ABC” (2.59) – Michael Bundesen 
  9. ”Kejseren af Kinas land” (4.02) – Cæcilie Norby 
  10. ”Der vr en gammel gubbe” (2.46) – Morten Remar 
  11. ”Røvervisen” (3.09) – Humleridderne 
  12. ”I banken ligger tyve millioner” (2.39) – Nikolaj Steen 
  13. ”Nikki Snakki Mussi Mussi” (2.20) – Monique 
  14. ”En lille frø i mosen sad” (3.31) – Gnags 
  15. ”Ost er musens allerbedste mad” (2.37) – Louise Norby 
  16. ”Snemand Frost og Frøken Tø” (4.01) – Kaya 
  17. ”En lille nisse rejste” (3.40) – Gitte Naur 
  18. ”Mæh, si’r det lille lam” (2.57) – Johanne Bolvig 
  19. ”Altid frejdig når du går” (2.08) – Lars H.U.G.  
 
1996 1 - CD ”HEJ FREDE!” SONY/COLUMBIA/DR 9607-02   198 
 
2006 1 - CD-7 ”DEN STORE ÅH ABE! BOKS” SONY BMG 82876855432 
 Indeholder CD’erne: Åh Abe! - Pa-papegøje! - Tangokat - Hej Frede! - Hemli' helikopter! - Tusindvis af Is! – 
 Nissekys & Stjernedrys  
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CD’en fra boxen 

 

 
 

***** 
 
 


