
593 
 

1997 Foto Carl Sundberg – Prod. Waldemar Bergendahl - Manus og regi Göran Carmback 
Dansk instruktion Svend Christiansen - Dansk prod. Svend Christiansen  
Svensk Filmindustri - Sveriges Television Drama, 1997 

 
 Fortæller: Povl Dissing 
 Medvirkende: Totte Steneby, Josefin Årling, Malte Forsberg, William Svedberg m.fl.  
 
  1. ”Kalle Blomkvist & Rasmus” (74 min.) 
  Fortæller Povl Dissing 
 
Baseret på bog af Astrid Lindgren 
 
1998 VIDEO – ”KALLE BLOMKVIST & RASMUS” Metronome Video 
 

***** 
 
1997.mar.  TV-2 Reklame 
 
Povl Dissing 
  1. “Reklame for “Troubadourens Bedste” (0.25) 
  Med Povl Dissing 
 
Reklamen blev sendt to gange i marts og flere gange i april 1997. Reklamen indeholder lydklip fra tre af sangene på 
CD-2: “25 Minutter Endnu”, “Gi’ Mig En Hest, Mor!” og “Svantes Lykkelige Dag”. PD hverken taler eller synger 
“live”, men sender en hilsen med et blink i øjet. Pladen nåede faktisk at ligge nummer 6 på hitlisten! Der var nok ikke 
mange, som for blot nogle få år siden havde turdet tage et væddemål på, at PD en dag ville optræde i en TV reklame, 
om end det er for ham selv. Måneden efter blev det “værre” endnu! 
 

***** 
 
1997.apr.1.  DR P3 - Folk Nyt - Tilrettel. Morten Alfred Højrup 
 
Povl Dissing, interview 
  1. “Folk Nyt interview”  
  Med Povl Dissing 
 
Et interview i anledning af udsendelsen af CD-2 “Troubadourens Bedste”.  
 
MAH: “Det her var “Spillemanden”, fra den plade du har lavet, der hedder “Troubadourens Bedste”, og velkommen og 
til lykke med pladen, Povl Dissing!” PD: “Tak skal du ha’, og “til lykke”, siger du, tak skal du ha’. Det er jo anden 
gang. Den har jo været udkommet før, for mange år siden.”  
 
MAH: “Jeg ku’ godt tænke mig og starte med at spørge for min egen skyld: Er du en folkemusiker eller en folke-
sanger?” PD: “Det er lidt kildent for mig at svare på, fordi jeg ved ikke rigtigt.. Jeg var jo fra starten i den gruppe, man 
kaldte folkesangerne, og det er der stadig nogen der kalder mig. Og det har jeg slet ikke noget imod, fordi jeg er en 
folkelig sanger, der tager rundt og spiller og synger sange for folk. Jeg har ikke noget imod benævnelsen, men jeg tror 
jeg vil nøjes med bare at kalde mig sanger.”  
 
MAH: “Grunden til at jeg spørger, det er fordi, at jeg har haft indtryk af, at der var en periode, hvor det at bruge ordet 
spillemandsmusik, folkemusik og folkesanger, det var sådan yt! Og så ville jeg bare høre, hvordan du havde det med 
det.” PD:” Ja, men der var også den gang, hvor begrebet opstod i folkemunde, hvor det slet ikke var yt, hvor det var in 
for en stor gruppe af befolkningen. Da var det sidste skrig. Det var folk, der begyndte at tage deres guitarer frem, og 
synge sange af karsken bælg.”  
 
MAH: “Og det er jo det, det handler om ikke?” PD: “Jo!” 
 
MAH: “Men jeg vil gerne spørge dig om, nu der er kommet denne opsamlingsplade, ku’ man vel kalde den, med de 
bedste numre. Hvorfor kommer den først nu?” PD: “Jamen, det ved jeg da ikke! Det er jo ikke mig, der udgiver mine 
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plader. Jeg har måske også undret mig i nogle år over, at der ikke var nogen, der fik idéen. Jeg møder mange folk rundt 
omkring, der undrer sig over, at man ikke kan få de der gamle ting mere. Eller også er pladerne blevet ridset, eller 
blevet lånt ud, så jeg synes da også, det var på tide, at der var nogen, der fik idéen.”  
 
MAH: “Troubadourens Bedste”, hedder den, hvis “Bedste” ku’ man sige?” PD: “Jamen, det er jo klart, jeg blev også 
taget med på råd, da projektet ligesom var på idéplanet. Da jeg så skrev min liste over numre, jeg synes var ligesom 
hjørnestenen i det, jeg har lavet igennem de der 30 år, så blev listen alt for lang. Så blev vi enige om, at nu ku’ vi 
begynde fra den ene ende, eller fra den første... fra begyndelsen hedder det! Og så tage et udvalg af dem. Men jeg ved 
ikke, jeg synes også, det er svært, fordi mange af de ting jeg har lavet undervejs, som er mere i den rytmiske afdeling, 
synes jeg også er væsentlige i min produktion. Men vi var enige om, at vi måtte begynde et sted. Og så lod jeg også 
andre være med til at synes, hvad det var de kunne sælge.”  
 
MAH: “Når man laver en dobbelt cd med sine “bedste numre” gennem tiden, så får man vel sat tingene lidt i perspektiv, 
og måske får man noget stof til eftertanke. Hvordan er det i dit tilfælde her?” PD: “Jamen, jeg har det i virkeligheden 
sådan, at jeg bryder mig slet ikke om at høre de der. Jeg hører aldrig de plader, jeg har lavet. For mig, der er det et 
spørgsmål om, hvilke af dem, der har overlevet på den måde, at jeg stadig kan dem, kan historierne, fortællingerne. Jo, 
det kan give stof til megen eftertanke. Når jeg pludselig hører et af de gamle numre, så glider der en film forbi i min 
erindring, fordi de er forbundet med så mange billeder. Ikke bare det sangen handler om, men lige så meget tiden, hvor 
jeg gjorde det. Jeg har mange skægge små film, der kommer frem en gang i mellem, når jeg lukker øjnene.” 
 
(“Lad Mig Blive Noget”) MAH: “Hvem er det, du spiller med her?” PD: “Det var Beefeaters. Det var mit første møde 
med Beefeaters. Vi havde samme impresario, samme manager, Walther Klæbel, og han fik den idé, da jeg sammen med 
Freddy Fræk og Paul Gregersen, havde lavet “25 Minutter Endnu”, at vi sku’ prøve og lave noget follow-up, hvor vi fik 
Beefeaters til at akkompagnere. Og det blev til de her ret vilde udskejelser.” MAH: “Hva’ for nogen billeder giver det 
dig?” PD: “Det er tiden. Jeg klippede pigtråd over til udstillingen i Forum, der hed “Ung 67”, da havde vi lige lavet de 
der ting - “Lad Mig Blive Noget” og “Den Grimmeste Mand I Byen”. Og vi skulle ud på den der Børge-Bus-turné, hvor 
vi var en af hovedattraktioner, og billederne fra den gang - flower power og koncerter i de store haller, hvor folk 
flippede ud med blomster og røgskyer og gang i den.”  
 
MAH: “Hva’ for nogen forbilleder har du haft i din karriere, din lange karriere, det er noget med 32 år.” PD: “Det 
begyndte jo med, at jeg forelskede mig totalt i Louis Armstrong. Min far og mor købte en plade med ham engang, og 
jeg syntes, det var en utrolig fantastisk tone på det horn; og så den måde han sang på! Så han har nok været mit første 
store idol. Det tror jeg ikke, man tænkte så meget på det som idoldyrkelse, men total betagelse og så lyst til at spille og 
synge den slags musik. Så begyndte jeg at interessere mig for de gamle bluessangere, Sleepy John Estes, Blind Boy 
Fuller og Big Bill Broonzy og Brownee McGee, og så hvor jeg fik mit største hjerte..., hvad kan man sige, der blev jeg 
virkelig betaget af Snooks Eaglin, hedder han, der spillede guitar og sang, så jeg ikke ku’ holde et øje tørt.”  
 
MAH: “Hvis nu jeg skal rykke tilbage til Danmark, hva’ så med en dame som Ingeborg Munch, som jeg ved du har 
mødt mange gange?” PD: “Hun blev jo også et forbillede. Fordi hun havde den der fantastiske hengivelse, og hun kaste-
de sig ud i sine fortællinger. På den måde var hun - som sanger - måske ikke så nem at hente noget fra, men hendes 
fortolkninger, hendes fortællinger! Jo, helt sikkert! Og hele tiden omkring Folkemusikhuset i Hogagers opståen, og alle 
de mennesker, der samledes deroppe omkring Ingeborg og Evald Thomsen. Det var en stor og inspirerende tid.”  
 
MAH: “Vi skal spille et stykke musik til: “Hymne Til Skørheden”, hvad kan du sige om den?” PD: “Det er jo et af 
Bennys produkter. Vi havde lavet - efter “Svantes Viser” - en plade vi kaldte “Oven Visse Vande”, og så syntes vi, vi 
skulle gøre noget særlig ud af vort næste projekt, som vi kaldte vores “Hymne-plade”. Den kom til at hedde “Hymner 
Og Ukrudt”, og der skrev Benny forskellige hymner. “Hymne Til Skørheden”, ja, det er den skøreste af dem, men i 
Bennys billeder, der er den jo evig gyldig.”  
 
MAH: “Jeg har hørt dig spille på Skagen med dine sønner, og der har jeg et spørgsmål: Når du spiller med dine sønner, 
så er jeg sikker på, at I må ha’ nogle personlige oplevelser, der må være stærke, men der må også være nogle andre ting, 
f.eks om I kommer i kontakt med et andet publikum, et yngre publikum, end man kunne forestille sig du var vant til?” 
PD: “Jamen, det er klart at... nu tror jeg ikke, at vi i folks bevidsthed er så kendt som gruppe. Men jeg kan da mærke, 
med det der unge islæt bandet har fået, at der er mange af de unge folk, der måske tidligere til mine koncerter holdt sig i 
baggrunden, så de ku’ komme ud af døren, hvis de ikke ku’ holde det ud, de kommer nu lidt op foran og slår sig ned. 
Trygge, fordi jeg har lidt ungdom omkring mig.” 
 

***** 



595 
 

1997.apr.1.  TV-2 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Underlige havdyr” 
  Med Povl Dissing 
 
PD fortæller om mærkelige havdyr i en børneudsendelse. Titlen er måske ikke helt korrekt. 
 

***** 
 
1997.apr.   TV-2 Reklame 
 
Povl Dissing, sang 
 
  1. “danmark” I (0.30) 
  2. “danmark” II (0.30) 
  Med Povl Dissing 
 
PD optræder i en reklame for sygeforsikringen “danmark”! Teksten er af Johannes Møllehave og musikken af Stig 
Kreutzfeldt, og den er skrevet over “I Danmark Er Jeg Født”! “danmark” er på det tidspunkt Danmarks største forening 
med 1,5 mio. medlemmer. 
 
Reklameteksten til “danmark” I lyder således: 
 
“I “danmark” er jeg med, så den er hjemme.... Dig elsker jeg, “danmark” min sikkerhed.” 
 
Den anden udgave blev sendt i december 1997, men er formentlig indspillet samtidig med den første. 

 
***** 

 
1997.apr.  NRK TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  “Dacapo” 
  ? 
  Med Povl Dissing 
 
PD medvirkede i Norsk TV’s musikudsendelse “Dacapo”. Indholdet kendes ikke. 
 

***** 
 
Den 16. maj 1997 bliver PD gift med Pia Jakobæus, som har oversat og skrevet tekster til ham siden april 1991. 

 
***** 

 
1997.maj  TV-2 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Sælhunden Luffe” 
  Med Povl Dissing 
 
En af de uendeligt mange dyrefilm, der fylder mellemrummene mellem de amerikanske serier i TV om aftenen. 

 
***** 
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1997.april/maj  Prod. & arr. Peter Thorup - Mox Studiet 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboard og kor, sang 11,15 - Asger von Daler, 
guitar - Peter Thorup, sang 15 
 
  1. “Sov Sødt Og Drøm “ (1.39) 
  2. “Trolden”* (2.10) (“En Trold Red Fra Rold”) 
  3. “Den Unge Vin - De Gamle Druer”* (5.03)  
                (“Når Den Unge Vin Blomstrer, Så Gærer De Gamle Druer”) 
  4. “Natteravnens Blues” (3.23) 
  5. “Jeg Gør Dig Rig Igen” (3.26) 
  6. “Vampyren” (2.32) (“Vals Med Vampyr”) 
  7. “Pjerrot” (3.20) (“Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke”) 
  8. “Antabooze Blues” (5.06) 
  9. “Anemonesmil”* (2.21) 
  10. “Honningland”* (3.27) 
  11. “Den Blinde” (2.56) 
  12. “Hinandens Arme” (4.37) (“I Hinandens Arme”) 
  13. “Mor Danmark”* (4.06) 
  14. “Solen Er Så Rød, Mor” (2.41) 
  15. “Will the Circle Be Unbroken” 
  Med Dissing, Dissing, von Daler & Dissing 
 
Fantastisk!! Intet mindre. Den musikalske familie Dissing slår til. Efter at have turneret i snart 5 år, får de taget sig 
sammen til at indspille deres første plade. Og sikken en! Det er med blues i baggrunden (og forgrunden!) hele tiden, og 
med PD tilbage som “beat-sanger”. Det er helt forståeligt, at pladen fik en Dansk Grammy som årets bedste rhythm and 
blues og country plade. 
 
PD har skrevet tekst/musik til 5 af sangene, hans kone Pia Jakobæus til 3, Rasmus (med Asger) til 3! I sandhed en 
musikalsk familie. En helstøbt plade, som rækker bagud til “Nøgne Øjne”, ja, faktisk rækker den helt tilbage til 1966 til 
PD’s første soloplade - EP’en “Der Står En Lille Hest…” - hvor “Solen Er Så Rød, Mor” hørtes første gang. At “Nøgne 
Øjne” var et mesterværk, som satte sig spor i den dansksprogede del af rocken, har vi vidst i snart 40 år, men at den 
betød så meget for familien, overrasker alligevel. Tre af pladens otte numre er med her.  
 
Endnu en milepæl i PD’s karriere og den første i “drengenes”! Smukt produceret og arrangeret af den geniale Peter 
Thorup. Et lille mesterværk. Nej, et STORT mesterværk. 
 
Også de “nye” melodier/arrangementer er OK. Pladen er en retrospektiv gennemgang af de sange, som har betydet 
noget for familien, lige fra “drengene” var små, derfor er der også blevet plads til et par børnesange. Børnesange?? De 
synges og spilles som gamle bluessange. Hør bare guitaren og harmonikaen på “Solen Er Så Rød, Mor”. 
 
Peter Thorup fortæller, at PD naturligvis gerne ville lave noget, hvor “drengene” var med, og han bad Thorup være 
producer fordi: “Pedro, du kender jo drengene.” Thorup fortalte til gengæld drengene, at: “Jeres opgave er at klæde Povl 
på!” 
 
Rasmus får lov til at folde sig ud i Tom Kristensen og Peter Thorups “Den Blinde”, med sin fulde stemmepragt. Nogen 
gange lyder det, som om han selv bliver forskrækket over styrken! Men han har en stor fremtid som musiker/sanger. 
Peter Thorup fortæller, at der var lidt diskussion om hvilken sang Rasmus skulle synge. “Waltzing Mathilda” som be-
nyttes live, var på tale, men Thorup skar igennem med en bemærkning om, at det var en dansk plade. Og det er det. 
Dansk blues når det er allerbedst. 
 
Man skal ikke glemme Asger von Daler, der spiller en meget smuk og distinkt el-guitar, som må være inspireret af pro-
ducerens “sound”, som “drengene” - ligesom med sangene - er vokset op med. Og Jonas' flotte mundharmonika, som 
svæver gennem hele pladen. Han har lært af Smiley, som har spillet med Thorup i mange år. 
 
Det kan irritere lidt, at man har “gemt” “The Circle”, som et "hemmeligt track", man ikke kan spille umiddelbart, men 
skal vente på i et halvt minut efter “sidste” nummer. Den slags finesser var man da vist ellers gået bort fra? Men et 
smukt syng-med nummer er det til alle tider. Peter Thorup får lov at synge lidt med. 
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På CD’en har man forkortet eller ændret nogle af de titler, som hidtil har været brugt.  
 
1997.okt. 1-15 - “DISSING, DISSING, von DALER & DISSING” JOKER RECORDS CD 81594 216 
 
1999 1 - CD “FOLK MUSIC OF DENMARK ‘99” MXPCD 0199   255 
 
2005 14 – CD-3 “DANSKE VISER” MBO T 30037-0 
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***** 
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Udkast til cover og cd til “Skynd Dig Langsomt”. 

 
1997.aug.12.-22. Prod. Peter Abrahamsen - Sweet Silence Studios 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-3,5-10 - Benny Andersen, klaver - Jens Jefsen, bas - Svend-Erik Nørregaard, trommer - 
Kim Menzer, panfløjte 9 
 
  1. “Den Danske Sommer...” (3.59) 
  2. “Novemberblues” (3.06) 
  3. “Vinter-elegi” (4.47) (“Sjask, Søle Og Sjap”) 
  4. “Sysseltoner” (4.02) 
  5. “Skynd Dig Langsomt” (3.38) 
  6. “Forår Med Rosalina”* (4.32) 
  7. “Længsel Efter Rosalina” (4.16) 
  8. “Dans Med Rosalina” (3.47) 
  9. “Til En Flygtning” (4.22) 
  10. “Humørsvingninger” (5.26) 
  Med Povl Dissing & Benny Andersen med Jens Jefsen 
 
I 1992 fejrede duoen 25 års samarbejde, nu fejrer de 25 året for indspilningen af Svantes Viser. Og det gør de med en 
plade, som ligger i toppen af det ellers høje niveau de har vænnet os til. Humoren er i højsædet og aldrig er der blevet 
grinet så højlydt, som ved præsentationen af de nye numre på en lille turné i februar. Især (10) “Humørsvingninger” 
morer. Benny Andersen siger, at den ellers skulle have heddet “De Fire Temperamenter”, men den titel var optaget! En 
sikker klassiker lige så vel som (1) der handler om den svigfulde danske sommer. Denne blev da også valgt som “slag-
sang” for CD’en, da en promotion-single skulle udsendes. 
 
Titelmelodien er også en født klassiker. I “Novemberblues” hører man om de problemer, der er forbundet med at være 
født i november (som BA, sjovt nok er). Den, “Sjask, Søle Og Sjap” og “Længsel Efter Rosalina” har været på reper-
toiret i et par år, ligesom “Dans Med Rosalina”, som er den eneste der har været indspillet før. PD har skrevet melodien 
til (6). Instrumentalnummeret (4) er skrevet af Jens Jefsen. PD medvirker ikke her. I det hele taget, er tonen mere jazzet 
end ellers på duoens plader, men i baggrunden ligger blues’en stadig. 
 
Benny Andersen hørte en dag Kim Menzer spille på panfløjte, og faldt for det, så han insisterede på at han skulle være 
med på pladen. 
 
De viste illustrationer er fra et udkast til pladens cover (derfor stavefejl og henvisning til anden tekst). Bemærk at Jens 
Jefsen er blevet forfremmet, så han nu fremstår sammen med duoen., som jo så må være en trio med en fjerdemand. 
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Pladen skulle have været udsendt i januar 1998 (samtidig med PD’s 60 års fødselsdag), men den blev udsat et halvt års 
tid, bl.a. på grund af de mange nye plader med PD, som var i handelen. Som Benny Andersen siger, så passer udsættel-
sen jo meget godt med titlen. Pladen blev endelig udsendt den 9. september 1998, hvor også Benny Andersens tekster 
blev udgivet. 
 
1998.jun. 1- 5” CD-single “DEN DANSKE SOMMER” JOKER RECORDS CD 81711 promotion  238 
 
1998.sep. 1-10 - “SKYND DIG LANGSOMT” JOKER RECORDS 81676   243 
 
1999 1 - CD “FOLK MUSIC OF DENMARK ‘99” MXPCD 0199   255 
 
2005 8 – CD “DANSK UNDERHOLDNING 1962-1998” MBO T 30037-0 
 

 
 

   
 

***** 
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Jefsen, Andersen og Dissing 

Foto: Arte 
 

***** 
 
1997.okt.28.  Live Ideal Bar, Vega, Kbh. 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, keyboard og kor, sang 11 - Asger von Daler, guitar 
- Peter Thorup, sang 16. 
 
  1. “Sov Sødt Og Drøm” (1.38) 
  2. “En Trold Red Fra Rold”* (2.06) 
  3. “Når Den Unge Vin Blomstrer, Så Gærer De Gamle Druer”* (5.17) 
  4. “Jeg Gør Dig Rig Igen” (3.17) 
  5. “Antabooze Blues” (4.58) 
  6. “Anemonesmil”* (2.21) 
  7. “Honningland”* (2.45) 
  8. “Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke” (3.08) 
  9. “Natteravnens Blues” (3.07) 
  10.”Vampyren” (2.40) 
  11.”Den Blinde” (3.24) 
  12.”Mor Danmark”* (4.38) 
  13.”Solen Er Så Rød, Mor” (3.51) 
  I4.”Don’t Sell Daddy” (4.45) 
  15.”Will the Circle Be Unbroken” (3.15) 
  16.”Crying Time” (3.20)  
  Med Dissing, Dissing, von Daler & Dissing 
 
En optagelse fra Kavan’s reception i anledning af udsendelsen af CD’en “Dissing, Dissing, von Daler & Dissing”. 
Desværre var der problemer med et lånt lydanlæg, og det gik især ud over PD’s sangmikrofon, men alligevel sang og 
spillede de næsten alle numre fra pladen plus et par ekstra. Til det sidste nummer fik PD Peter Thorup på scenen i deres 
gamle, fællesnummer. En flot og bevægende afslutning på en stor aften. 
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Efter (1,2) introducerer PD bandet. Og fortsætter “... og så begyndte det jo dér, det var lidt tidligere, end vi er nu her på 
aftenen, men vi sku’ i hvert fald i seng, vi sku’ sove, og så var det go’nat-læsning, og så var det Halfdan Rasmussen, og 
så var det jo blevet mørkt, og så blev det jo pludselig uhyggeligt. Det var dér, det startede, det dér omkvæd, som vi lige 
har hørt, som er så uhyggeligt! Nogen gange så bli’r det så uhyggelig, at vi slet ikke tør synge sangen! Det turde vi godt 
her i aften, fordi vi kan jo se mange gode venner heroppe fra. 
 
Så sad jeg og tænkte på for nylig, at nu var det da i hvert fald efterhånden nogen tid siden, at jeg var kommet rundt om 
det dér hjørne, man kalder for det runde hjørne, som for mig også blev et skarpt hjørne, fordi jeg kom til at stille skarpt 
på forskellige ting. Og det blev til en sang, som jeg kalder for “Når Den Unge Vin Blomstrer, Så Gærer De Gamle 
Druer”. 
  
PD introducerer (4), således “.. jeg var optaget af noget musik, som jeg havde været med til at lave sammen med 
Beefeaters, og Laus Bengtsson. Han skrev sådan nogle fine, optimistiske, kærlighedsfulde sange, lyse sange der gav håb 
om fremtiden. Og så oplevede jeg hen igennem 70’erne, at der blev mindre og mindre brug for dem. Og så i 80’erne, 
der var der slet ikke nogen der snakkede om dem mere. 
 
Men så var det så fint, at jeg blev opfordret af mine egne børn, til at tage et par stykker af dem på programmet igen, 
med den betingelse, at de lige skulle have lov til at stramme lidt op om “bardunerne”!  
 
Og efter (4): “Hjemme hos mig, der fik vi for nylig noget der... eller for nylig og for nylig.., noget der i mistænkelig 
grad lignede et problem, og hvis man tænker nærmere over det, så var det altså et problem på et eller andet plan. Det var 
noget med, at vi syntes, at vi var begyndt at drikke lidt for meget. Det var slet ikke fordi vi drak ret meget, men den 
smule vi drak, det var også for meget. Så sad vi og snakkede om, hvad vi kunne gøre ved det. Og så ringede telefonen, 
og min elskede hun sprang til røret, og hun havde ikke mere end lige fået det for øret, da hun gav et lille skrig fra sig. 
Hun har senere fortalt, at det var fordi, der var en stemme, som sagde: “Antabooze!” Men os, vendte hun sig om imod 
og sagde: “Vi finder ud af det, vi trapper bare ned. Nu går jeg i gang og laver en blues. Det var sådan den blev til: 
“Antabooze Blues”. “Men, jeg ved ikke hvorfor jeg kom til at tænke på det, for vi havde det jo lige så fint der, sidst i 
60’erne. (6 og 7) spilles sammenhængende og løber over i (8), som afbrydes før sidste omkvæd på grund af vrøvl med 
mikrofonen. 
 
Fra receptionen i Ideal Bar, Vega den 28. oktober 1997. 
 

 
Blandt gæsterne var også PD’s idol på trompet Theis Jensen og vennen Fuzzy..... 
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... og Laus Bengtsson og Peter Thorup 

 
“Ja, så blev det jo ligesom nu, meget hurtigt meget senere. Så sku’ vi jo i seng, så lå jeg der, sammen med min elskede i 
dobbeltsengen, og vi lå og snakkede om så mange forskellige ting. Drømme vi havde haft; drømme vi ikke havde fået 
opfyldt og så nogle helt andre drømme, og så pludselig vender min elskede ryggen til mig og siger: “Et øjeblik!” Det 
var sådan den blev til “Natteravnens Blues”. 
 
Jeg skyndte jo og prikke min elskede på ryggen, fordi jeg ville have hende til at vende sig om mod mig igen, også for at 
fortælle hende, at jeg syntes, at det var en fin blues den der “Natteravnen”. Jeg må nok sige, at jeg havde måske nok 
forestillet mig en mere øm slutning. Da det gik op for min elskede, vendte hun ryggen til mig igen, og sagde: “Et øje-
blik!” Jeg skal love for at der gik... men så vendte hun sig mod mig igen, og så havde hun den med sig igen, sangen vi 
skal høre om lidt: “Vals Med Vampyr”!  
 
Mere vrøvl med mikrofonen, får PD til at sige: “I må gå ud og købe pladen!” I (11) oplader Rasmus sin fulde røst solo i 
Tom Kristensens tekst med melodi af Peter Thorup. Rigtigt flot! PD spiller ikke med. 
 
“Se, både Rasmus og Asger og Jonas og mig, vi ka’ jo godt lade os påvirke af forskellige ting. Og så var der også her i 
sommer, hvor vi gik tur ude langs Vesterhavet, og slog et lille slag op i klitterne, så gik det op for os, at vi ikke skulle 
ret langt op i klitterne ... de ligger der jo endnu! Så kom vi til at tænke på Laus’ sang fra dengang, lige omkring den 2. 
oktober 1972. Laus kalder sin sang “Go’nat Mor Danmark”. Efter den synges “Solen Er Så Rød, Mor” og PD slutter 
med: “På nær en enkelt, så var det jo faktisk vores plade, vi har spillet for Jer. Jeg kunne godt tænke mig at fortæller en 
lille historie her til sidst.  
 
Det var dengang ... det var årene lige efter at drengene, knægtene de blev små. Der havde jeg jo også noget at se til, 
derhjemme om aftenen. Det var ikke sjældent, at jeg kombinerede det med, at hygge mig sammen med nogle af mine 
musikalske venner. Det var Thorup, det var Holst, det var Tykke-Ib og Madsen, og vi sad og sang smertefulde sange fra 
Mississippi-deltaet til langt ud på natten. Det var ikke sjældent, at vi havde publikum på, Rasmus, Jonas og hvis Asger 
havde været der, så havde han stået i døren, den aften, da Thorup begyndte på den her: “Don’t Sell My Daddy”. PD 
introducerer bandet igen undervejs i sangen, hvor de hver synger et vers eller spille en solo. PD slutter af med: “Men så 
blev de også sendt i seng!” 
 
Og fortsætter: “Tingene har forandret sig i den grad siden, skal jeg lige love for. Nu er det i hvert fald ikke mig, der 
sender dem i seng mere! Og jeg kan huske det så tydeligt; jeg var lige faldet i søvn, da jeg blev prikket på begge skuldre 
samtidig. Det var Rasmus og Jonas... og hvis Asger havde været der... og de prikkede mig og sagde: “Pavlos, kom op, 
vi skal ned!” Og vi var helt deroppe (1.sal), og vi sku’ helt der ned, for at se, om vi havde glemt noget, vi burde ku’ 
huske!” Og det bliver til: “Will The Circle Be Unbroken”. 
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“Nogen gange så bli’r det så uhyggeligt, at vi slet ikke tør synge sangen!  

Det turde vi godt her i aften, fordi vi ka’ jo se mange gode venner heroppe fra.” 
 

 
... og PD og Laus Bengtsson mødtes igen efter ca. 20 år. 

 

 
“Til sidst vil godt dedikere en sang til vor producer, uden ham kunne det overhovedet ikke lade sig gøre. Pedro, kom-
mer du ikke op og synger?” Vild jubel, og Peter Thorup går op, og indleder med: “Jeg er STOLT! Tænk at få lov til at 
producere unger, jeg har båret siden de var ... så små, det er sjovt, det er spændende. Det her (favner sig selv) tror jeg 
ikke på i ret lang tid, men dem..., dem tror jeg på i meget lang tid! Det er jeg glad for, det var dejligt, helt sikkert!!” Og 
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så går han i gang med “Crying Time” og med bandet som kor, viser han, at han stadig har de musikalske evner i behold, 
hvis nogen skulle have været i tvivl. En flot, festlig og rørende afslutning.  
 

 
Dissing, Dissing, Thorup, von Daler & Dissing. 

Producer Peter Thorup sang med på extranummeret. 
 
Jens Ulrik Andersen fra Holbæk Lokalradio optog koncerten og lokalradioen udsendte de to første sange og et inter-
view, hvori PD bl.a. siger, at det at udgive plade og spille med sønnerne er noget af det bedste, han har oplevet. Hele 
udsendelsen varer ca. 12 min. 
 
1997.okt. 1,2 - CDR ”HOLBÆK LOKALRADIO”    130  
 

 
Foto: Jesper Boye 

 
 ***** 
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1997.nov.  Prod. Dansk Tegnefilm Kompagni & Zentropa Productions m. fl. 
  Instr. og tegninger, Jannik Hastrup m.fl. - Manuskript, Bent Haller -  
  PD’s sang: Sun Studiet, Kbh. - Musik, Fuzzy - tekst, Søren Kragh-Jacobsen  
  Musikken er optaget i Prag med Pragersymfonikerne under ledelse af Mario Klemens. 
 
Skuespillere (stemmer): H.C. Andersen: Jesper Klein - Skyggen: Claus Ryskjær - Moderen: Ghita Nørby - Fanden: Jarl 
Kulle - Jenny Lind: Birgitte Simonsen - Emma: Bodil Udsen - Johanne: Ditte Gråbøl - Bedstefaderen: Ove Sprogøe - 
Louise: Sofie Gråbøl - Teaterdirektøren: Axel Strøbye - Meisling, Oehlenschläger: Tommy Kenter - Rejsekammeraten, 
plejer: Otto Brandenburg - En gal: Poul Dissing - Heks: Margrethe Koytu - Moster: Lone Kellermann - Colin: Claus 
Strandberg 
  H.C. Andersen og Den Skæve Skygge (78.00) 
  1. ”Ouverture” (2.21) 
  2. ”Gadedrenge og Skygge” (1.36) 
  3. ”Drømme i Spejl” (0.27) 
  4. ”H.C. på vej til Farfar” (0.51) 
  5. ”H.C. på vej til Farfar (Træblæsere) (0.50) 
  6. ”Den Grønne Dør” (1.08) 
  7. ”Farfars Figurer” (0.33) 
  8. ”H.C. Møder Pige” (1.05) 
  9. ”Markedspladsen” (1.10) 
  10. ”Rejsesang” (2.21) 
  11. ”Mosters Kælderværtshus” (1.12) 
  12. ”Mor på båd til København” (1.20) 
  13. ”Sne” (1.16) 
  14. ”Drøm i Slagelse” (1.17) 
  15. ”Roserne” (0.29) 
  16. ”Klodshans” (1.25) 
  17. ”Soldaten og Pigen” (0.50) 
  18. ”Hestevogn” (1.04) 
  19. ”Ind i Skoven” (1.48) 
  20. ”Amor og Forvandling” (1.13) 
  21. ”Afrejse fra Bjerget” (0.38) 
  22. ”Ankomst til Italien” (0.32) 
  23. ”Poesien” (1.20) 
  24. ”Bordelpiano” (0.46) 
  25. ”Poesiens Stemme” (1.21) 
  26. ”Skyggen Forhandler” (0.57) 
  27. ”Skyggen får Krop” (0.53) 
  28. ”H.C. bliver berømt” (1.33) 
  29. ”Jernbanegalop” (0.32) 
  30. ”Djævlevals” (1.20) 
  31. ”Karneval” (1.53) 
  32. ”Lykkevals” (1.18) 
  33. ”Voldtægt” (1.14) 
  34. “Kram din Grimme Ælling”(4.09) 
  Med Povl Dissing 
 
Buena Vista Film Danmark, skriver selv om tegnefilmen: “H.C. Andersens eventyr “Skyggen” er grundlaget for den 
første tegnefilm om digteren, der måtte gå så grueligt meget igennem for at blive berømt. Spillet mellem Andersen og 
hans uregerlige skygge rummer både humor og drama og bringer os tættere ind på livet af den verdenskendte eventyr-
fortæller. Hans på mange måder åbenhjertige dagbøger fører os ind bag den velkendte facade, og de er et vigtigt råstof 
til dette nye eventyr om mennesket, som selv følte sig som den grimme ælling, der blev til en smuk svane.  
 
Jannik Hastrup og Bent Hallers værk, der varer ca. 80 minutter, rummer al den poesi og magi, som gør tegnefilm til en 
særlig kunstart. Den rene, smidige streg giver personerne energi og dimension, og de stærke, klare farver er med til at 
illuminere fortællingen og udvikle en intens stemning.” 
 
PD synger to sange i tegnefilmen, som havde premiere den 16. januar 1998.  
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1998 1,2 – CD-S fra FILM “H.C. ANDERSEN OG DEN SKÆVE SKYGGE” BUENA VISTA Promo  
 
2000? 1,2 – VIDEO ”H.C. ANDERSEN OG DEN SKÆVE SKYGGE” SCANBOX/KAVAN 86627000 
 
2021 1,2 – CD fra FILMEN “H.C. ANDERSEN OG DEN SKÆVE SKYGGE”  
          Originalt Soundtrack fra filmen                       PLANTSOUND RECORDS PS 210212 306 
 

 

 
 

En kunstnerisk milepæl (fra http://www.tegnefilmhistorie.dk/26/26-Tekst.htm) 
Imidlertid forsøgte danske tegnefilmproducenter og –studier at hænge med på bølgen af tegnefilm i 1990’erne. Dette 
gjaldt ikke mindst Jannik Hastrup, som med de nødvendige intervaller så sig nødsaget til at være på udkig efter finan-
sieringsmuligheder for sine tegnefilm, herunder ikke mindst de lange tegnefilm. Fredag den 15. marts 1996 kunne 
Berlingske Kultur ved journalist Dennis Drejer fortælle, at Det Danske Filminstitut netop havde uddelt en støtte på 25 
millioner kroner til fire nye danske spillefilm. Det drejede sig om Niels Gråbøls ”Det store flip” (8,5 mio. Kr.), Michael 
Wikke og Steen Rasmussens ”Hannibal og Jerry” (5 mio. Kr.), og en nordisk coproduktion om en lille glaspusterfami-
lies hverdag, instrueret af svenskeren Anders Grönros (1,5 mio kr.), og – vigtigst i denne sammenhæng – 10,5 mio kr. 
til Jannik Hastrups og Bent Hallers nyeste store tegnefilmprojekt, ”H.C. Andersen og den lange skygge”, formentlig i 
anledning af digteren H.C. Andersens forestående 200 års fødselsjubilæum 2005. Titlen blev senere ændret til ”H.C. 
Andersen og den skæve skygge”. Beløbet på 10,5 mio kr. ville dog langt fra strække til produktionen af en sådan 
tegnefilm, så derfor måtte Zentropa Entertainments, som sammen med bl.a Dansk Tegnefilm Kompagni stod for 
produktionen, hente de manglende millioner andet steds fra.  
     Som tilforn på Jannik Hastrups lange tegnefilm, var Bent Haller også denne gang filmens manusforfatter, mens 
Jannik Hastrup selv stod for storybordet. Produktionsdesignet var lagt i hænderne på Kun Hwa Chang, og Per Tønnes 
Nielsen stod for figurdesignet. Musikken var – også som sædvanligt – komponeret af Fuzzy. Layouter var Ole Bidstrup 
og baggrunde stod Birgita Faber for. Animationen blev mesterligt udført af Asta Sigurdardottir, Georges Stoyanoff, 
Karin Nilsson, Anna Gellert, Nancy Carrig og Alice Rasmussen – og Jannik Hastrup selv.  
 

 
Cover og CD 
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Tv. CD-bagside og th: VHS udgaven 

 

 
S-togene reklamerede også for filmen 

 
***** 

 
1997.nov.9.  Live Rådhuspladsen, København – Stop Hetzen 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Rasmus Dissing, keyboards, sang – Jonas Dissing, hca, sang – Asger von Daler, guitar 
 
  1. ”Jeg gør dig rig igen” 
  2. ”15 minutter endnu” (den korte version) 
  3. ”Vildanden” 
  Med Dissing, Dissing, von Daler og Dissing 
 
En demonstration mod racisme – ”Stop Hetzen” – på Rådhuspladsen. 
 
1997.nov.  1-3 – CDR ”STOP HETZEN”    130 
 



609 
 

 
“Stop Hetzen!” PD på Rådhuspladsen den 9. november 1997 

 
***** 

 
1997.dec.7.  Optaget DR’s koncertsal - Prod. Inger Stilling/Niels Pavia Lynge 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Jonas Dissing, hca 1 - Rasmus Dissing, sang og keyboards 1 - Asger von Daler, guitar 1 - 
Gitta Maria Sjöberg, sang - Morten Ernst Lassen, sang - Isavarak Petrussen med band - Grønlandskoret MIK - Nukaka 
Motzfeldt, sang og præsentation - Flemming Jensen, sang og præsentation - Fini Høstrup, klaver - Radiounder-
holdningsorkesteret 2 - Børge Wagner, dirigent 2 - Julie Berthelsen, sang 
   
  1. “Jeg Gør Dig Rig Igen”* (3.04) 
  2. “Kalaallit Nunaat”* (3.38) 
  Med Povl Dissing 
 
Direkte fra Danmarks Radios koncertsal, sendtes programmet, “Julehilsen til og fra Grønland”. Morten Ernst Lassen 
erstattede Guido Paevatalu på selve dagen på grund af sygdom. Lidt skuffende, at PD synger (1) og ikke en af de 
grønlandske sange, anledningen taget i betragtning. “Kalaallit Nunaat” er oprindeligt en gammel grønlandsk julemelodi 
og passer fint til dagen. Det var vist første gang, at man hørte og så den senere så kendte Julie Berthelsen. 
 

***** 
1998.jan.15.  DR-2 TV - Live Nustrup Forsamlingshus - Prod. Anne Pedersen 
  Vært Adrian Hughes 
 
Povl Dissing, sang, guitar, interview - Jonas Dissing, hca - Rasmus Dissing, sang, keyboards - Asger von Daler, guitar - 
Benny Holst, interview 
  “Povl På Vejen” (15.00) 
  1. “En Trold Red Til Rold”* uddrag 
  2. “Når Den Unge Vin Blomstrer, Så Gærer De Gamle Druer”* uddrag 
  3. ”Interview” 
  4. ”Honningland”* uddrag 
  5. ”Svantes Lykkelige Dag” uddrag 
  Med Dissing, Dissing, von Daler og Dissing 
 
DR’s fødselsdagshilsen til PD. Musik og interview optaget i Nustrups Forsamlingshus i Sønderjylland. Der blev 
endvidere brugt klip fra “Povl Dissing Show” (se 1968.aug.9.), fra “Folkesangeren Povl Dissing” (se 22. april 1977) og 
fra “Omkring Et Flygel” (se 24. nov. 1982).  
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Sendt på DR-2 TV den 23. januar og DR-1 den 26. januar. 
 
I betragtning af at det er hele Danmarks troubadour, som fylder 60, er det en meget beskeden udsendelse. Men i be-
tragtning af, at man åbenbart finder, at 15 minutter er nok, så er det alligevel en udmærket lille rapport. Men en 
ordentlig retrospektiv hyldestudsendelse på mindst en time, ville have været mere passende. 
 
1998 1-5 – DVD fra TV ”POVL PÅ VEJEN”    395 

 
*****  

 
1998.jan.28.  DR P-4 (Københavns Radio) - Tilrettel. Lone Bierlich 
 
Povl Dissing, interview 
 
  “2. Sal Til Højre” 
  1. Interview (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Lone Bierlich har PD i studiet dagen efter hans fødselsdag, på trods af at han er blevet fejret hele natten. Der spilles ud-
drag af “Når Den Gamle Vin Gærer, Så Blomstrer De Unge Druer” og “Din For Evigt” (se 1981.jun.). 
 
Lone Bierlich stiller bl.a spørgsmål om, hvilken sang PD gerne ville have skrevet, og får svaret: Benny Andersens 
“Hymne Til Natten”. (Dog først efter, at PD har nævnt “The Times They Are A-Changin’”, som han gerne ville have 
skrevet, “men den er jo på engelsk”.) Da han bliver spurgt, hvilket dyr, han gerne ville være, vælger han isbjørnen, som 
lever så rent et sted, og undgår mennesker! Hvis han fik en mio kr. skulle de - ikke overraskende - gå til Amnesty 
International og var han ikke blevet sanger, ville han gerne have været tegner ved et dagblad. 

 
***** 

 
1998.mar.11.  DR P4 - Optaget live i Tivolis Koncertsal 
 
Povl Dissing, sang 3,4,9,10,18-20 - Merete Sveistrup, sang 6,7,17-20 - Jesper Lundgaard, sang 5,6,14, 15,19,20 - Eva 
Madsen, sang 2,3,12,13,19,20- Mette Bugge Madsen, klarinet 8 - Staffan Borseman, violin 16 - Ellinor Fribo, violin 16 
- RadioUnderholdningsOrkesteret 1-20 - dirigent Børge Wagner 
 
  Ønskekoncert ‘98 
  1. “Kai Norman Andersen-medley” 
  2. “Hvorfor Er Lykken Så Lunefuld?” 
  3. “Venne-Sang” 
  4. “Tivoliminder” 
  5. “Misbrugt Og Forladt” 
  6. “All I Ask Of You” 
  7. “I Feel Pretty” 
  8. “Fra Klarinetkoncert A-dur, KV 622 2. sats: Adagio” 
  9. “Hilsen Til Forårssolen” 
  10. “Tango Jalousie” 
  11. “Københavnermarch” 
  12. “Friheden Flyver” 
  13. “Hænderne” 
  14. “The Long And Winding Road” 
  15. “Alle Andre Steder” 
  16. “Koncertpolka For To Violiner” 
  17. “Glitter And Be Gay” 
  18. “Ræk Mig Din Hånd Du Kære” 
  19. “Mormors Kolonihavehus” 
  20. “Svantes Lykkelige Dag” 
  Med Povl Dissing og RUO m.fl. 
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Der blev afholdt 4 ønskekoncerter, hvortil lytterne havde kunnet sende ønsker ind. Den første koncert i Tivolis Kon-
certsal blev optaget til senere udsendelse. Der blev også spillet i Tivoli den 12. marts, i Musikhuset Esbjerg den 14. 
(som blev optaget til en Tv-udsendelse) og i Herning Kongrescenter den 15. marts. 
 
PD’s indsats var tydeligt den populæreste. Da det var en ønskekoncert, kan man næppe bebrejde nogen, at det var de 
gamle travere, der gik igen. Dagens clou var PD’s og Merete Sveistrups duet (18) fra Mozarts “Don Juan”!  
 
At høre Eva Madsen synge “Mormors Kolonihavehus” med et kor bestående af Merete Sveistrup, Jesper Lundgaard og 
PD, var også noget særligt. Men den sang, der var allerflest ønsker på, var selvfølgelig “Svantes Lykkelige Dag”, som 
var ekstranummeret. 
 
CD’en “Med Kærlig Hilsen” blev udsendt i forbindelse med salget af billetter til disse koncerter. 
 
Koncerten blev sendt over to lørdage i P4 under titlen “For Fuld Musik”: 28. marts (1,2,5,10) og 4. april 1998 
(11,13,15,16,18,19).  
 
1998 1,2,5,10 – DVD ”FOR FULDMUSIK – 28. MARTS 1998”   
 
1998 11,13,15,16,18,19 – DVD ”FOR FULD MUSIK – 4. ARIL 1998”   
 
 

 
 

***** 
 



612 
 

 
 
1998.mar.14.  DR 1 TV - Optaget live i Musikhuset i Esbjerg 
  Prod. John Tørring - Lydprod. Thomas Winther 
 
Povl Dissing, sang 3,4,9,10,18,19,20 - Merete Sveistrup, introduktion, sang 5,6,7,18,19,20 - Jesper Lundgaard, sang 
5,6,14,17,19,20 - Eva Madsen, sang 2,3,12,13,19,20 - Staffan Borseman, solo-violin  16 - Ellinor Fribo, solo-violin 16 - 
RadioUnderholdningsOrkesteret 1-20 - dirigent Børge Wagner (sang 19) 
 
  Ønskekoncert ‘98 
  1. “Kai Norman Andersen-medley” (1.43) 
  2. “Hvorfor Er Lykken Så Lunefuld?” (3.51) 
  3. “Venne-Sang” (4.09) 
  4. “Tivoliminder” (3.57) 
  5. “Misbrugt Og Forladt” (5.20) 
  6. “All I Ask Of You” (4.34) 
  7. “I Feel Pretty” (2.05) 
  8. “Fra Klarinetkoncert A-dur, KV 622 2. sats: Adagio” 
  9. “Hilsen Til Forårssolen” (4.40) 
  10. “Tango Jalousie” 
  11. “Københavnermarch” (2.31) 
  12. “Friheden Flyver” (3.52) 
  13. “Hænderne” (3.04) 
  14. “The Long And Winding Road” (3.14) 
  15. “Alle Andre Steder” 
  16. “Koncertpolka For To Violiner” (4.27) 
  17. “Glitter And Be Gay” 
  18. “Ræk Mig Din Hånd Du Kære” (3.20) 
  19. “Mormors Kolonihavehus” (3.19) 
  20. “Svantes Lykkelige Dag” (3.51) 
  Med Povl Dissing og RUO m.fl. 
 
I alt 45 minutter (1-3,6,7,9,12,14,16,19,20) sendt i DR 1 TV (i en anden rækkefølge) den 31. maj 1998. Desværre havde 
man klippet duetten fra Don Juan fra. Til gengæld fik PD latteren frem, da han (og de andre) inden ekstranummeret (11) 
fik overrakt en buket blomster, som vandet begyndte at løbe ud af! ”Skål!” Da han sang linjen “Nina er gået i bad...” 
sendte han skæve blikke til buketten. Da han senere i sangen - med buket og mikrofon i den ene hånd, lettede på hatten 
med den anden - og sang “...går ind for at hente mit hår...” i stedet for “ ...går ind for at re’ sit hår” brød huset helt sam-
men af grin. 
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Det må formodes, at programmet var det samme som i Tivolis Koncertsal, hvilket vil sige, at samlet set, er det kun 
(8,10,17), som ikke er udsendt. En fremragende idé at udsende CD’en til juletid. Alene duetten med PD og Merete Svei-
strup (18) “Ræk Mig Din Hånd Du Kære” er hele pladens pris værd! At “Svantes Lykkelige Dag” ikke kom med på 
CD’en skal være tilgivet pladeselskabet, men “Tango Jalousie” burde have været med. Som en bonus er “Godmorgen, 
Lille Land” fra Storebæltsbroens indvielse taget med. Den var ellers kun ude på en uopdrivelig promotion CD-single. 
 
I november viste TV-2 en reklame for CD’en, hvor også PD medvirkede. 
 
1998 1-3,6,7,9,12,14,16,19,20 – DVD fra DR 1 TV ”ØNSKEKONCERT I ESBJERG” 380 
 
1998.nov.. 2-6,9,11-15,18,19 - CD “ØNSKEKONCERT” DR/NATIONAL RECORDS CD 81725 253 
 
1998 18 – CD ”POST DANMARKS JULEHILSNER 1998” RCC 11 
 

    
 

***** 
 
1998.maj-juli.  DR-TV - musikken optaget i Kim Sagilds Bissensgades Lydstudie 
 
Povl Dissing, sang 1-7 - Nanna Lüders, sang 1,4,5 og keyboards 1,4,5 - Per Kolling, trommer 1-7 - Kim Sagild, bas 
1,4,5 og guitar 1-7 - Steen Sonne, keyboard 1-7 - Torben Vestergård, bas 2,3,6,7 
 
  “Historier Med Gods I” (45.00) 
  1. “Der Er Et Yndigt Land” (1.27) 
  2. “Aria” (eller “Manden Der Hellere Ville Synge End Drikke”) (3.30) 
  3. “Irmelin Rose” (1.36) 
  4. “Der Er Et Yndigt Land” (0.53) 
  5. “Der Er Et Yndigt Land” (4.35) 
  6. “Irmelin Rose” (3.54) 
  7. “Aria” (3.38) 
  Med Povl Dissing (og Nana) 
 
  Øvrige numre på pladen: 
  8. “Den Første Kærlighed” (3.40) Monique 
  9. “Jeg Kan Se På Dine Øjne” (3.12) Nikolaj Steen 
  10. “Drømte Mig En Drøm I Nat” (4.18) Ann-Mette Elten 
  11. “En Dejlig Rose” (2.55) Monique 
  12. “Sig Nærmer Tiden” (4.11) Lars Muhl 
  13. “Ungersvends Falskhed” (4.49) Nanna 
  14. “Den Forladte” (4.32) Ann-Mette Elten 
  15. “Der Vanker En Ridder” (3.39) Paprika Steen & Nikolaj Steen 
  16. “Når Den første Forårsdag” (4.36) Nanna 
  17. “O Florens Rosa” (4.19) Lars Muhl & Raymond Minnaert 
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Fra andet afsnit - optaget på Knuthenborg - af en tv-serie ”Historier med gods i” om danske godser, som blev sendt i 
juni, men som formentlig er optaget i april. PD’s vokaler blev optaget i maj. PD mimer til (2,3). Samtidig blev optaget 
“Der er et yndigt land” med Nana Lüders og PD med Nanas nye melodi, men dog med Oehlenschlägers gamle tekst. 
Den bruges som signatur til udsendelsesrækken. Sangen høres i brudstykker. “Aria” har tekst af Ambrosius Stub og 
“Irmelin Rose” er skrevet J.P. Jacobsen og sat i musik af Carl Nielsen. 
 
En filmet optagelse (af 5) fra indspilningsstudiet, blev vist i DR-TV i forbindelse med en Tv-udsendelse fra kvart-
finalerne i Fodbold VM den 2. juli 1998 på DR TV. 
 
Pladen udkom i november og har et smukt forord af ingen ringere en HKH Kronprins Frederik (som jo siden har 
afsløret sig som stor Dissing fan!). Han skriver bl.a.: “Dette er i flere henseender en ikke helt almindelig plade. Her er 
en historisk overlevering i nutidens toneklang. Her er fortællinger fra fortiden, som alle har et vist alvor over sig, visse 
af sangene er endda dystre og sorte. Teksterne fortjener opmærksomhed, da fortællingerne i dem er oplysende... Lyt til 
teksterne samtidig med musikken, det fortjener de. For det gælder - dengang som nu - at sang og kærlighed aldrig vil 
dø.”   
 
I betragtning af, at der primært er tale om underlægningsmusik til en Tv-serie, så er det i sandhed et smukt og interes-
sant projekt! CD’ens booklet er overordentlig smagfuld. Der er også udsendt en bog og to videokassetter fra denne 
serie. 
 
1998. juni 1-5 – VCD/DR-TV ”HISTORIER MED GODS I” 2. AFSNIT   333 
 
1998 5 - CD-single “DER ER ET YNDIGT LAND” CMC/DR 6465-201  240 
 
1998. sep. 5-17 - CD “O FLORENS ROSA” CMC 6468-2 
 

   
 

   
 

***** 
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1998.maj.26.  DR-TV og TV-2 - Live fra indvielsen af Storebæltsbroen 
  Prod. Andy Sundstrøm 
 
Povl Dissing, sang - Radiounderholdningsorkesteret 
 
  1. “Godmorgen, Lille Land!” (2.43) 

 Med Povl Dissing 
 
Fra den direkte tv-transmission fra indvielsen af Storebæltsbroen 14. juni 1998. Sangen er skrevet af Niels Brunse og 
Carsten Mørch, og den vandt konkurrencen om den bedste “brosang”. 
 
Det blev antydet dagen efter i aviserne, at PD nåede at gøre sig skyldig i majestætsfornærmelse!? da han hilste de 
tilstedeværende og glemte “Majestæten”, men det er ikke rigtigt. Han sagde: “Deres Majestæt, mine Damer og Herrer!” 
og dermed gjorde han sig højst skyldig i Prinse-fornærmelse (i dag "Prinsgemal"!?), idet han ikke fik sagt “Deres 
Kongelige Højhed” til Prins Henrik. Det kan de begge sikkert godt leve med – i hvert fald Povl Dissing. Under alle 
omstændigheder var det endnu et flot skulderklap til PD, at han ved denne højtidelige lejlighed blev bedt om at synge. 
At sangen så oven i købet er flot og fornem og ligger godt for PD, gør det ikke mindre spændende.  
 
Sangen blev indspillet af DR i maj og der blev lavet et begrænset oplag på 400 eksemplarer af en CD-single, som blev 
foræret til “VIP’er” indenfor radio-, underholdnings- og brobranchen. Da CD’en “Ønskekoncerten” - optaget i marts 
måned - blev udsendt på CD i december, var “Godmorgen, Lille Land” med som “bonus track”, hvilket er fortjent, da 
sangen bør ejes og kunne høres af alle. Det er jo et stykke Danmarkshistorie! 
 
Udover PD sang Inga Nielsen “I Danmark Er Jeg Født” og Jesper Klein - maskeret som H.C. Andersen - talte om at 
rejse, med en tekst af Benny Andersen. 
 
Café Hack-CD’en hedder ”Alt det bedste musik fra Café Hack”! og så er det hele blot genbrug fra andre plader. Øv. Der 
er så mange live-ting, der kunne have været udgivet. Øv igen. For slet ikke at tale om de håbløse ”morsomheder” den 
afsluttes med. Jeg tror, at selv Finn Nørbygaard ville ha’ kasseret dem. 
 
1998 1 – DVD fra TV ”GODMORGEN, LILLE LAND”   395 
 
1998.jun. 1 - CD-single “GODMORGEN, LILLE LAND” RRC9   239 
 
1998.dec. 1 - CD “ØNSKEKONCERTEN” NATIONAL RECORDS CD 81725  253 
 
1998 1 – CD ”POST DANMARKS JULEHILSNER 1998” RCC 11 
 
2005 1 – CD ”CAFE HACK” EMI–DR 3446742    359 
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***** 
 
Povl Dissing og Benny Andersen tildeles i 1998 Nordisk Populær-autor-unions Pris. 
 

***** 
 

1998 (2001.maj) Optagelser fra Skagens Fiskerestaurant 1972-2000 
 
Povl Dissing, sang, guitar - Rasmus Dissing, keyboards – Jonas Dissing, harmonika – Asger von Daler, guitar 
 
  1. ”I hinandens arme” (4.38) 1998 
  Med Dissing, Dissng, von Daler og 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”. 

 

   
 

 
2001.05.  1 - CD ”OG SILDER SOVER MED HOVEDET NEDAD”  316 
 

***** 
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1998.aug.29.  DR TV 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “?” 
  2. “?” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Sendt 29. august 1998. PD og BA optræder i Keld Heicks udsendelse “Musik kaféen” med numre fra deres nye CD. 
 

***** 
 
1998.sep.9.  DR-1 og TV-2 - Live Vise Vers Huset, Tivoli 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. Klip fra interview og pressemøde” (2.30) 
 
  Fra receptionen 
  2. ”Den danske sommer” 
  3. ”Vinter-Elegi” (”Sjask, søle og sjap”) 
  4. ”Længsel efter Rosalina” 
  5. ”Skynd dig langsomt” 
  6. ”Tak for gode som for onde år” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Endelig!! Den længe ventede nye plade “Skynd Dig Langsomt” sendes på gaden ved et pressemøde i Tivolis Vise Vers 
Hus, hvor PD og BA netop spiller hele ugen. 
 
1998.sep. 2-6 – CDR ”RECEPTION I ANLEDNING AF SKYND DIG LANGSOMT”  130 
 

 
Der var en smuk lagkage til receptionen 

 
***** 
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1998.okt.28.  Live Cirkusbygningen, København 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Benny Andersen, flygel – Jens Jefsen, bas – Svend Erik Nørregaard, trommer 
 
  1. ”Start-Blues” 
  2. ”Benny fortæller” 
  3. ”Udsigt med kikkert” 
  4. ”Benny Fortæller” 
  5. ”Vinter-elegi” (”Sjask, søle og sjap”) 
  6. ”Benny fortæller” 
  7. ”Længsel efter Rosalina” 
  8. ”Benny fortæller” 
  9. ”Den danske sommer” 
  10. ”Skynd dig langsomt” 

11. ”Benny fortæller” 
12. ”Til en flygtning” 

  13. ”Novemberblues” 
  14. ”Benny introducerer og Povl fortæller” 
  15. ”Barndommens land” 
  16. ”Povl fortæller” 
  17. ”Bjørnen vågner” 
  18. ”Svantes lykkelige dag” 
  19. ”Benny fortæller” 
  20. ”Ved pølsevognen” 
  21. ”Sysseltoner” 
  22. ”Benny fortæller” 
  23. ”Dans med Rosalina” 
  24. ”Benny fortæller” 
  25. ”Humørsvingninger” 
  26. ”Benny fortæller” 
  27. ”Hymne til natten” 
  28. ”Benny fortæller” 
  29. ”Hymne til skørheden” 
  30. ”Povl fortæller” 
  31, ”Venne-sang” 
  32. ”Benny fortæller” 
  33. ”Rosalina” 
  34. ”Bien og blomsten” 
  35. ”Go’ nu nat” 
  36. ”Forlagsdirektør Jens Christiansen, Borgens Forlag 
        overrækker Benny en ”Platinbog”” 
  37. ”Peter Abrahamsen overrækker 
        duoen en guldplade for ”Troubadourens bedste”” 
  38. ”Tak for gode som for onde år” 
  39. ”Povl fortæller” 
  40. ”Virus blues” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
   
Kvartetten bag “Skynd Dig Langsomt” giver en enkelt koncert i Cirkusbygningen for at fejre Povl Dissing og Benny 
Andersens 25 års Jubilæum sammen (siden ”Svantes Viser” udkom på plade). Da koncerten er slut, kommer forlagsdi-
rektør Jens Christiansen fra Borgens Forlag på scenen og overrækker Benny Andersen en “platin-bog” for salget af 
50.000 eksemplarer af bogen med hans samlede digte. Et fantastisk salg af en bog med digte (som siden har overskredet 
100.000 eks.!!). Derefter kommer producer og musiker Peter Abrahamsen på scenen og overrækker både PD og BA en 
guldplade for salget af 25.000 eks. af “Troubadourens Bedste”. Endnu en stor aften. I den afsluttende ”Virus Blues” 
spiller Benny flygel med foden og med næsen! 
 
1998.okt. 1-40 – CDR ”25 ÅRS JUBILÆUM I CIRKUSBYGNINGEN”   256 
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25 års jubilæum med guldplader for "Troubadourens Bedste" 

 
***** 

 
Et højdepunkt kom, for så vidt angår anerkendelse af PDs indsats gennem en menneskealder for dansk musik, da han 
blev indstillet som den ene af de danske kandidater til Den nordiske Musikpris 1998. Her teksten fra komiteens nyheds-
brev no. 5.  

 
Sangeren Povl Dissing og strygekvartetten Kontra Kvartetten er de danske nominerede til Nordisk Råds musikpris 
1999.  
 
Nordisk Råds Musikpris uddeles af NOMUS, Nordisk ministerråds komité for nordisk musiksamarbejde. Hvert 
andet år går prisen til et nordisk værk, hvert andet til en nordisk udøvende musiker eller et ensemble.  
 
Siden 1995 har prissummen været på 350.000 danske kroner.  
 
Den seneste kunstnerpris, uddelt i 1997, gik til sangeren og sangskriveren Björk (Island). Sidste danske 
prismodtager var komponisten Bent Sørensen i 1996 for violinkoncerten “Sterbende Gärten”.  De øvrige 
nominerede er: Folkemusikensemblet ENEKK (Færøerne), accordeonisten Maria Kalaniemi og dirigenten Leif 
Segerstam (Finland), Operasangeren Walton Grönros (Åland), violinisten Sigrún Eðvaldsdóttir og ny musik-
ensemblet Caput (Island), saxofonisten Jan Garbarek og strygekvartetten Vertavo-kvartetten (Norge) samt 
jazzbassisten Palle Danielsson og basunisten Christian Lindberg (Sverige).  
 

Som det vil vides, blev det den finske dirigent Leif Segerstam, som fik prisen. 
 

***** 
 
1998.nov.24.  TV-2 reklamer 
 
En 30 sekunders reklame for CD’en “Ønskekoncerten” vises første gang. PD medvirker. 
 

***** 
 
1998.nov.  
 
Dent kongelige norske Flådes Orkester – et messingorkester – spillede i november to koncerter med Povl Dissing som 
solist. 
 

***** 
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1998 Indspillet i Reeltime Studio, Oslo - Produceret af Sverre Erik Henriksen 
 ”Domen” indspillet live i Tokyo 
 
Povl Dissing, sang 13 – Jan Magne Førde, trompet 1,2,6-8,10-13 tangentinstr. 11,13, flügelhorn 2,4,10,12 piano 
2,5,6,12 – Rob Waring, vibrafon 2,13 – Roger Ludvigsen, guitar 2-6,8,10,12 bas 2,6,10 – Bjørn Kjellemyr, bas 4,8,13 – 
Paolo Vinaccia, trommer 2,6,8,10,12,13 – Knut Reiersrud, guitar 1,6,8,9,12,13 - Morten Halle, saxofon, 2,6 – Kouame 
Sereba, dodo 4,11 – Helge Andreas Norbakken, trommer 4 – Beate Lech, sang 6 – Kirsten Bråten Berg, sang 10,12 -  

 
  1. ”Innspill” (0.53) 
  2. ”Slør” (7.05) 
  3. ”Klokker” (0.24) 
  4. ”Domen” (5.07) 
  5. ”Stormkoral” (1.25) 
  6. ”Floden” (4.31) 
  7. ”Knusken” 0.32) 
  8. ”Hornslåtten” (5.07) 
  9. ”Snøsmelting” (0.48) 
  10. ”Bergtatt” (4.59) 
  11. ”Demningen” (4.45) 
  12. ”Stormsalmen” (4.07) 
  13. ”Aftenvind” (4.41) 
  Jan Magne Førde med Povl Dissing 
 
Trompetisten Jan Magne Førde fra Brazz Brothers udgiver sin anden solo CD, og har Povl Dissing med som vokalist på 
”Aftenvind”. En smagfuld oplevelse at lytte til denne – nærmest ”ambience” – CD. Meget flot spillet og produceret. 
Desværre er den kun udsendt i Norge. 
 
1998.dec. 1-13 – CD ”DOMEN” BRAZZ RECORDS 3001 (Norge)   417 
 

 
 

***** 
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1998.dec.  DR 1 TV 
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, sang – Jonas Dissing, hca – Asger von Daler, guitar – Las Nissen, guitar – 
 
  1. ”En Rose Så Jeg Skyde” (3.23) 
  2. ”Et Barn Er Født I Bethlehem”  
  Med Povl Dissing 
 
Fra DR 1 TVs udsendelse ”Jul på Ledreborg” 
 
1998 1 – DVD fra TV ”JUL PÅ LEDREBORG”    395 
   

***** 
 
1999.jan.26.  NRK 1 - Live fra Bærum 
 
  1. “Den Unge Vin - De Gamle Druer” (1.00) 
  Med Dissing, Dissing, von Daler & Dissing 
 
Et klip på ét minut fra aftenens koncert i Bærum i Norge. Sendt i nyhedsprogrammet “Kveldsnytt” 
 

***** 
 
1999.jan.29.  NRK 1 - Live fra Sandvika 
 
  “Åpen Post” 
  1. Interview (2.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Programmet “Åpen Post” er et “morsomt” norsk program, med to vanvittige værter. De interviewede PD umiddelbart 
før aftenens koncert i Sandvika. PD virker overrasket, da han får at vide, at der er udsolgt til koncerten: “Virkelig, kom-
mer der mange mennesker i kveld?” Der vises et par ganske korte live-clip. 
 

 
Der blev taget en del PR-fotos af den nye gruppe, men det kneb med at få navnet rigtigt! 

Asger von Daler var jo ikke med! 
 

***** 
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1999  
 
Povl Dissing, sang – Caspar Reiff, guitar 
 
  1. ”Gollum’s Song/Riddle” (3.46) 
  Med Povl Dissing 
 
“An Evening in Rivendell” udsendt 1997 har 12 tracks - ”A Night in Revendell” udsendt 2000 har 12 tracks – (siden 
blev disse to udsendt i en box som en CD-2) og CD-4 har i alt 69 tracks udsendt i 2006. Povl Dissing medvirker kun på 
ovenstående. 
 
Fra The Tolkien Ensemble’s hjemmeside: 
 
Gollums Song/Riddle 
Composed by Peter Hall in 1999. Guitar-arrangement Caspar Reiff in 1999 
Sung by Povl Dissing (Character: Gollum) 
 
I asked Peter Hall to compose this song, as I felt totally incapable to do so! I told him that I wanted Povl Dissing to per-
form the song, this was, to me, very important, and sent Peter Hall one of Povl Dissing’s records and asked him to com-
pose the music with him in mind. Peter Hall composed the melody and we discussed how the arrangement should be. 
We had many different ideas, but eventually we decided to record the song with guitar only, and then afterwards decide 
what to do. I did a simple Guitar-arrangement, and recorded the song with Povl Dissing. When Peter Hall and I heard 
the recording a couple of days later, we agreed that this was how it was supposed be! The loneliness and tragedy of 
Gollums character was reflected in the simple setting and by the incredible performance of Povl Dissing. To our opinion 
it was, by chance, perfect… 
 
Et kæmpeprojekt, med mere end 150 medvirkende, som blev afsluttet med CD-4 udgivelsen. Blandt de mere kendte var 
Christopher Lee, Ulrik Cold, Kurt Ravn, Tom McEwan, Nick Keir (fra McCalmans) og kor og orkestre. Ikke underligt, 
at sættet blev en succes mange steder i verden, nærmest kult. Og så har HM dronning Margrethe II illustreret hele her-
ligheden. Man fik lov til at anvende Majestætens tegninger fra dengang bogen udkom (i 1977 under pseudonymet Inga-
hild Grathmer). 
 
2000 1 – CD “AN EVENING IN RIVENDELL” CLASSICO RECORDS CLASSCD 275 267 
 
2003? 1 – CD-2 –“24 SONGS FROM THE LORD OF THE RINGS” CLASSICO CLASSCD 27-2 295  
 
2006 1 – CD-4 “THE LORD OF THE RINGS –  
              COMPLETE SONGS & POEMS” MEMBRAN RECORDS 223520-353 A-D 442 
 

 
med en hilsen fra selveste Gollum! 
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Th: CD-2 box 

 
 

   
PD er kun med på CD 3 

 
***** 
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1999  Mox studiet – prod. Bandet – co-producer Jesper Bo Nielsen 
  Grafisk design: Jonas Dissing 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Rasmus Dissing, sang, keyboards – Asger von Daler, guitar, pedal steel guitar – Las Nissen, 
guitar, bas, sang – Jonas Dissing, mundharpe, sang - Strygerne på (5) er arr. af John von Daler 
 
  1. ”Græsset må betrædes” (4.18) 
  2. ”Røveren” (2.55) 
  3. ”Didgeridoo”* (4.33) 
  4. ”Mandag morgen blues”* (4.18) 
  5. ”Lille Sommerfugl” (4.06) 
  6. ”Tynd røg” (4.27) 
  7. ”Jeg tændte ingen sol for dig” (3.43) 
  8. ”Langt fra hjemme”* (4.16) 
  9. ”Giv mig en hest mor” (3.21) 
  10. ”Snehvidekys”* (3.16) 
  11. ”En rose så jeg skyde” (3.32) 
  12. ”Crying time” (3.50) 
  Med Dissing, Dissing, von Daler, Las & Dissing 
 
Pladen tilskrives alle fem, men de nåede kun at spille ganske få koncerter som quintet. En af dem var i Albertslund i 
sommeren 1998. 

 
Dissing, Las, Dissing, von Daler, Dissing - Albertslund 1998 

 
Asger von Daler var på vej ud (pga studier) og ind kom Las Nissen med sange og guitar og en styrende mening om, 
hvorledes det hele skulle gribes an. Der er ingen tvivl om, at han har betydet rigtigt meget for bandets udtryk. PD siger i 
booklet’en om Las’ ankomst: ”Jeg havde aldrig set Las før og nåede knapt nok at se ham før han havde pakket guitaren 
ud og forsvandt ud i en for mig kompliceret aftale med drengene om rundgange og akkordskift. En ny udfordring for 
mine stemmebånd. Alting rykkede sig et stykke – øvelokalet så pludselig anderledes farverigt ud. Uden for fik solen lov 
at gå ned og stå op igen og de gamle sange vi fik spillet og sunget den nat fik spirende grønne kviste.” 
 
Pladen er – som altid – velproduceret, med vellyd fra a-z. Fine nye sange med tekster af PD og musik af Rasmus og 
genhør med gamle kendinge fra beat-tiden. En dejlig skive.  
 
1999.sept. 1-12 – CD ”DISSING, DISSING, von DALER, LAS OG DISSING”  

JOKER RECORDS CD81739  450 
2005 5,9 – CD-3 ”DANSKE VISER” MBO T 30037-0 
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Pressemeddelelse i anledning af udgivelsen af "Græsset må betrædes" 

 
***** 
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1999.maj/juni  Optaget i Ellevang og Langenæs Kirker, Aarhus 
  Prod. Uffe Most/Frank Brønbæk 
 
Povl Dissing, sang 1,3,5,7,11,13,15,18 – Akademisk Kor, Århus 1-18 – dir. Uffe Most – Solister på 12: Johanne 
Langkjær, Bodil-Marie Gade, Erik Brockhoff og Jacob Skjoldå. 
Arrangementer: Peter Bruun 1 – Uffe Most 3,6-10,17 – Camilla Axelsen 5 – Bo Gunge 11,13, - Butch Lacy 14 – Jesper 
Holm 15 – Peder Holm 16 – Asger Bondo 18 
 
  1. “Dejlig er jorden” (3.50) 
  2. “Mit hjere altid vanker” (2.50) 
  3. ”Kimer, I klokker” (2.20) 
  4. ”Barn Jesus i en krybbe lå” (1.30) 
  5. ”Her kommer, Jesus, dine små” (3.45) 
  6. ”Julebudet til dem, der bygge” (2.55) 
  7. ”Glade jul” (4.40) 
  8. ”Maria gennem torne går” (1.30) 
  9. ”Maria hun var en jomfru ren” (2.00) 
  10. ”Maria sad på hø og strå” (1.30) 
  11. ”Julen har bragt velsignet bud” (3.55) 
  12. ”Den yndigste rose er funden” (3.00) 
  13. ”Et barn er født i Betlehem” (2.45)  
  14. ”Guds engle i flok” (2.10) 
  15. ”Der er noget i luften” (3.40) 
  16. ”Sikken voldsom trængsel og alarm” (3.55) 
  17. ”Når du ser et stjerneskud” (2.20) 
  18. ”Så dunkelt uudgrundeligt” (2.00) 
  Med Povl Dissing og Akademisk Kor Århus 
 
”… Povl Dissings karakteristiske og unikke fraseringer iklæder de traditionelle danske julesange et helt nyt og ene-
stående udtryk. Povl Dissing er korets ønskesolist til julesangene. Povl Dissing har aldrig tidligere arbejdet med et 
klassisk kor, men var straks med på ideen. Det stod klart, at koret skulle fungere som akkompagnement til Povl 
Dissings personlige fortolkning af julens budskab. Koret bad Povl Dissing vælge en række salmer og sange, og 
Akademisk Kor Århus sørgede for nye arrangementer Arrangørerne er unge, danske komponister koret tidligere har 
samarbejdet med…” 
 
1999 1-18 – CD ”DER ER NOGET I LUFTEN” JOKER RECORDS CD 81759  152 
 

   
 

***** 
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1999.okt.  Prod. Musikbranchen 
 
Povl Dissing, speak 
 
  1. “Hver måned underskriver unge et dokument...” (0.38) 
  2. “Mogens laver ulovlige kopier af tyske schlagere...” (0.29) 
  3. “Hver dag opdager musikbranchen nye navne...” (0.43) 
  4. “Der er en dreng i Svendborg...” (0.31) 
  Med Povl Dissing 
 
Povl Dissing speaker teksten i de tre første “reklamer” i musikbranchens kampagne mod ulovlig kopiering. 
 
Fra “Musikbranchens” hjemmeside - www.musik.org : 
“Kampagnen mod ulovlig kopiering af musik føres af Musikbranchen. Men hvem er det egentlig? Musikbranchen er en 
paraplybetegnelse for 5 forskellige organisationer, som repræsenterer henholdsvis de skabende kunstnere, de udøvende 
kunstnere og pladeselskaberne. De skabende kunstnere - hvilket vil sige komponister, tekstforfattere og musikforlægge-
re - repræsenteres af KODA og NCB. 
 
KODA er en forkortelse for Komponister i Danmark. KODA forvalter de skabende kunstneres rettigheder, når deres 
musik fremføres i radio og fjernsyn, fra landets scener, via Internettet eller andre tænkelige medier. 
 
NCB er en forkortelse for Nordic Copyright Bureau. NCB forvalter de skabende kunstneres rettigheder i forbindelse 
med at indspille, masseproducere og distribuere musik på cd, plader, bånd og andre medier som eksempelvis ved down 
loading fra Internettet.  
 
De udøvende kunstnere - hvilket vil sige professionelle musikere, artister og solister - repræsenteres af Dansk Musiker 
Forbund og Dansk Artist Forbund. Disse to organisationer er de udøvende kunstneres fagforbund, og de kan således 
påtale krænkelser af deres medlemmers rettigheder i henhold til ophavsretsloven.  
 
Pladeselskaberne repræsenteres af brancheorganisationen IFPI, hvis navn er en forkortelse for International Federation 
of the Phonographic Industry. IFPI Danmark repræsenterer de største danske pladeselskaber. Faktisk står IFPI's med-
lemmer bag 98 % af alle de cd'er, plader og kassettebånd, som sælges i Danmark. Pladeselskaberne har igennem kon-
trakter med et meget stort antal udøvende kunstnere fået overdraget enerettighederne til disse kunstneres indspilninger. 
IFPI vil derfor forsvare sig mod krænkelser af disse enerettigheder.” 
 
Ud over indslagene på TV, var der sideløbende en stor annoncekampagne i aviserne. 
 

***** 
 
1999.okt.14.  TV-2 Nyhederne - Live fra Folkets Hus (Vega), Engehavevej, Kbh.  
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver 
 
  1. “Svantes Lykkelige Dag” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Et ganske kort indslag i Nyhederne fra præsentationen af den nye udgave af Arbejdersangbogen. Det er den 7. udgave 
og den er hidtil kommet i 600.000 eksemplarer. Som tidligere nævnt er ovennævnte vise optaget i sangbogen. Der var 
nu mest fokus på, at Kim Larsens “Kvinde Min”, var med. 
 

***** 
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1999.nov.28.  Live - Tivolis Koncertsal 
 
Dir.: Adam Fischer, Børge Wagner og David Firman. 
 
Solister: Povl Dissing, Inga Nielsen, Kammerkoret Camerata, Sanne Salomonsen, Chris Minh Doky, Poul Krebs, 
Steffen Brandt, Claire Moore, Søren Launbjerg, Leo Andrew, Kurt Ravn, konferencier Peter Mygind og Radiounder-
holdningsorkesteret – dir.. David Firman 1-5,8-11 og Børge Wagner 6,7 
 
  Uddrag af koncerten: 
  1. ”In a New York minute”  
  2. “Stomp on it” 
  3.”Come together” 
  Sanne Salomonsen - Chris Minh Doky - RUO 
  4. “Ruby Tuesday” – Poul Krebs – RUO 
  5. “Johnny Sindssyg” 
  6. “Tivoli-Minder” 
  7. “Svantes lykkelige Dag” 
  Povl Dissing – RUO 
  8. “Kys det nu” –  
  9. ”Morskabsautomater” 
  TV2 - Steffen Brandt – RUO 
  10. ”West Side Story Highlights” 
  Claire Moore, Leo Andrew, Søren Launbjerg 
  11. “Finale” 
  Med Povl Dissing mfl. 
 
En direkte udsendelse fra Tivolis Koncertsal i anledning af Radiounderholdningsorkesterets 60 års jubilæumskoncert. 
 
1999.nov. 1-11 – CDR ”RUO 60 ÅR”     071 
 

***** 
 
1999.dec.9.  Live Copenhagen Jazzhouse - prod. The Brazz Brothers 
 
Povl Dissing, sang - Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet, flügelhorn - Jan Magne Førde, trompet, flugelhorn - Runar 
Tafjord, horn - Helge Førde, trombone - Stein Erik Tafjord, tuba - Marcus Lewin, trommer   
 
  1. “Intro” Brazz Brothers 
  2. “Stegt Gøg Med Kuk Kuk’te Kartofler” Brazz Brothers 
  3. “Da Jeg Mødte Dig” (8.12) 
  4. “Sorte Sol (Tango Jalousie)” (5.27) 
  5. “Pusteøvelse” (4.34) 
  6. “African Market Place” Brazz Brothers 
  7. “Pjerrot” (4.27) 
  8. “Skynd Dig Langsomt” (5.54) 
  9. “Aldrig Før” (4.13) 
  10. “Dollar Brand Mahabar Blues” Brazz Brothers 
  11. “Aftenvind” (4.02) 
  12. “Vals Med Vampyr” (3.20) 
  13. “Hymne Til Natten” (6.26) 
  14. “Massai” Brazz Brothers 
  15. “Go’ Nu Nat” (4.43) 
  16. “Svantes Lykkelige Dag” 
  Med Povl Dissing og Brazz Brothers 
 
Endelig!! Endelig en liveplade med Dissing og Brazz Brothers. En formidabel plade, som må placeres blandt de bedste 
plader PD har lavet. Selvom man har redigeret PD’s “mellem-numrene-snak” væk, er stemningen der alligevel. De 
specielle og flotte og kreative arrangementer føjer nyt liv til de gamle sange. Specielt Jarle Magne Førdes arrangement 
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af “Da Jeg Mødte Dig” er fremragende. “Tango Jalousie” med tekst af PD’s kone Pia Jakobæus, burde blive et stort hit 
herhjemme. Selvom det er 51 minutters fryd, så må man alligevel beklage, at der kun er 10 numre på pladen. Der er 
sagtens plads til et par stykker mere. Man har valgt at tage alle numrene fra koncerten i Copenhagen Jazzhouse, selvom 
hele tournéen blev optaget. Alle sange fra koncerten med PD er med på CD’en, bortset fra “Svantes Lykkelige Dag”, og 
det skal være alle tilgivet. Ellers er kun Brazz Brothers instrumentale indslag udeladt (man kunne godt have taget et 
enkelt med f.eks. det spøjse, men iørefaldende “Massai”, hvor deres musikalske humor står i fuldt flor).  
 
De med kursiv fremhævede titler er med på CD’en i denne rækkefølge: 9,3,11,4,5,13,12,7,8,15. 
 
Deres første pladesamarbejde Åke Aleksandersens “Lys Og Varme” mangler, hvilket er synd, men det manglede også 
til koncerten. I stedet kan man så glæder sig over “Vals Med Vampyr” også med tekst af Pia Jakobæus og med melodi 
af Asger von Daler og Rasmus Dissing. Den bliver bedre og bedre for hver gang.  
 
Denne CD er et must for enhver Dissing-fan! 
 
1999.dec. 1-16 – CDR-2 ”Live Copenhagen Jazzhouse”    275 
 
2000.okt. 3-5,7-9,11-13,15 - CD “AFTENVIND” BRAZZ RECORDS BBRCD 3003 (NOR) 268 
 

   
 

***** 
 

 
Hele holdet forstærket med Benny Andersen 

Foto: Arte 
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Release for ”Aftenvind” blev afholdt i Copenhagen JazzHouse 

 
og der var reklamemateriale om The Brazz Brothers  

 
venligst signeret af alle seks 

 


