1999/2000

Rytmegruppe optaget i ”Granny” 1999
Vokal og guitar optaget i ”Village Pond Studio” 2000
RUO optaget i 2000 i DR studie 1 & 2

Povl Dissing, sang 1,3,5,8, – Alberte Winding, sang 2,5,6,7,9 – Raisa Reyes Castro, sang 3 – Kaya Brül,
sang 4 - RadioUnderholdningsOrkesteret dir. Frans Rasmussen 1-9 – Jens Lysdal, guitar 1-7,9 – keyboards 7, slide 1,8, sang 9 – Dan Hemmer, orgel 1 – Jesper Nordenström, keyboards 1,4-6, – Michael
Friis, el-bas 1,2,6,7, – Klavs Menzer, trommer 1,3,5,7, – Jon Bruland, kontrabas 3,5, el-bas 3,9 – Rune
Harder Olesen, bata 3, percussion 3,5,7,8 – Michael Finding, bata 3 – Igancio Guerra Acosta, bata 3, Jesper Riis, trompet 3 – Nikolaj Schultz, fløjte 3,7, – Jonas Johansen, trommer 6, - Frederik Lundin, sax
6 – Jørgen Lauritsen, piano 8, - Frank Juul, tablas 8 1. ”Jens Vejmand” (4.47)
2. ”Den blå Anemone” (4.20)
3. ”Vort Modersmål” (6.22)
4. ”Danmark, Nu blunder den lyse nat” (4.27)
5. ”Agnete og Havmanden” /7.58)
6. ”Underlige Aftenflufte” (6.00)
7. ” Ta’ og kys det hele fra mig” (6.06)
8. ”Bliv hos os når dagen hælder” (5.18)
9. ” Om lidt” (3.39)
Povl Dissing og Alberte Winding m.fl.
Danmarks Radio spurgte en række kulturpersonligheder om hvilken sang de ville høre og med hvem.
Lars H.U.G valgte: ”Povl Dissing og Jeppe Aakjær 2 stemmer der synger og skriver derfra hvor sjælen
bor. Lyt selv.”
Benny Andersens valg: ”I bogen Svantes Viser fra 1972 beskrev jeg mine betænkeligheder ved at medtage Svante Svendsens tekst ”Muddermålet” i udvalget, da den er grov travestering af ”Vort Modersmål
er dejligt”. Derfor griber jeg med glæde denne anledning til at give E. Lembckes smukke gamle sang
fuld oprejsning.”
Marylin Mazurs valg: ”Et grumt og dramatisk og meget billedskabende kærlighedseventyr, og dertil en
stærk, smuk og enkel melodi – denne sang ar altid haft en dragende effekt på mig. Af alle disse grunde
synes jeg, at ”Agnete og Havmanden” er en værdig repræsentant for den danske sangskat”.
Fuzzy’s valg: ””Bliv hos os når dagen hælder” står for mig som en af Weyses allerfineste melodier. Her
forenes form, harmonik og melodik i en helhed, som med en sjælden ømhed og indsigt altid har berørt
mig dybt. Et i sin udstrækning lille, men i sin substans stort kunstværk”.
2001

1,2 - Promo CD-single med Alberte & Dissing DR RRC 28

2001

1-9 – CD ”DANMARK DEJLIGST” DR RRC 26

2001

CD – ”MED KÆRLIG HILSEN” POST DANMARK
*****
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*****
2000.maj.28.

Live Amager Bio

Povl Dissing, sang og guitar – Rasmus Dissing, sang 14,16,22, keyboard, kor – Jonas Dissing, kor og hca – Las
Nissen, lap steel guitar, kor, sang 6
1. ”Sov sødt og drøm”
2. ”Den unge vin – De gamle druer”
3. ”Jeg gør dig rig igen”
4. ”Tynd røg”
5. ”Græsset må betrædes”
6. ”Ganske almindelig”
7. ”Lykkelænder”
8. ”Bjørnen vågner”
9. ”Antabooze Blues”
10. ”Svantes lykkelige dag”
11. ”Narssarssuaq”
12. ”Natteravnens Blues”
13. ”Vals med vampyr”
14. ”I’ll drown in my own tears”
15. “Røveren”
16. “Didgeridoo”
17. “Gi’ mig en hest, Mor”
18. ”Alperosen”
19. ”Wallifanten”
20. ”Svantes svanesang”
21. ”Snehvidekys”
22. ”Crying time”
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
En koncert, som kommer godt rundt i PD’s repertoire og også indeholder nogle af de nye sange, som Las havde
med, da han sluttede sig til tropperne.
2000.maj

1-22 – CDR-2 ”AMAGER BIO 25.5.2000”
*****
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2000.aug.21.

Live Train, Aalborg – DR 2

Povl Dissing, sang og guitar – Jonas Dissing, hca 3-9 – Rasmus Dissing, keyboards og sang 3-9 – Las
Nissen, guitar og sang 3-9 – Peter Thorup, guitar og sang 6,9 – Akademisk ”Kosak” Kor Aarhus, sang 7
1. ”Om blues og Snooks Eaglin” (3.34)
2. ”Gi’ mig en hest, Mor”(2.05)
3. ”Glemmer du”(2.12)
4. ”Band introduktion” (1.34)
5. ”Kagssagssuk” (3.41)
6. ”Lykkelænder” (5.04)
7. ”Bjørnen vågner”(5.33)
8. ”Græsset må betrædes” (4.16)
9. ”Snehvidekys” (4.25)
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing med Peter Thorup
PD indleder med at fortælle om, hvordan han fik fat i blues’en og kusine Vigga’s guitar og spiller nogle
eksempler på Snooks Eaglin’s sange, som inspirerede ham. Derefter fortæller han om gamle dage og
inspiration fra moderen. Peter Thorup bliver inviteret til at synge og spille med på ”Lykkelænder” som
Thorup oprindelig var producer på (i 1977) og på sidste nummer, som han jo også havde en (stor) finger
med i at producere og akkompagnere. Som altid flot med de to giganter.
En udsendelse i serien med Danske Troubadurer.
2000

1-9 - DVD fra DR2 ”TROUBADOURERNE”
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*****
2000.aug. 27.-31.

Indspillet i Skt. Knuds Kirke i Odense
Iver Kleive, orgel - Povl Dissing, sang - Knut Reiersrud, guitar
1. "Den signede dag" (5.30)
2. "Moders navn er en himmelsk lyd" (4.15)
3. "Velkommen i den grønne skov" (2.35)
4. "Kirkeklokke! Mellem ædle malme" (4.15)
5. "Sylvartun" (2.50)
6. "Dejlig er den himmel blå" (7.25)
7. "Kimer i klokker" (4.10)
8. "Jeg gik mig ud en sommerdag" (6.05)
9. "Hvad er det, min Marie" (4.25)
10. "Nu falmer skoven trindt om land" (4.40)
11. "Påskemorgen" (5.00)
12. "Som tørstige hjort monne skrige" (5.04)
Med Povl Dissing med Ivar Kleive og Knut Reiersrud

2000.nov.

1-12 – CD "DEN SIGNEDE DAG" KIRKELIGT KULTURVERK. FXCD 229 (N) 269

2001

10 – CD ”FOLK MUSIC – MUSIC FROM DENMARK 2001” MXP MXPCD 0101 273

2005

10 - CD "TØNDER FESTIVAL 2005" MILLSTREAM MILCD 2005-2
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Trefoldigt folde-ud-cover

CD-en er et større folde-ud værk!
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*****
2000

Vokaler optaget hos Bach Recording - Musikken hos Dansk Hörfilm
Produktion: Hans Sydow 1,2,4,9,11,12,13,17 - Peter Steenild, 2,5,7,15

Povl Dissing, sang 1,2,4,5,7,9,11-13,15,17 - Rune T. Kidde, recitation 3,4,6,8,10-14,16,17 - Hans Sydow, klaver 1,17 breakbeat & samples 2,4,5,9,11,12,17 diktafon 1,13 legetøjsklaver og - celeste 9 - Michael Friis, bas 1,2,5,7,11,15,17 - Nicklas Campagnol, trommer 1,5,15,17 - Peter Steenild, guitar
1,2,4,5,7,11-13,15,17 - Morten Zeuthen, cello 2,15
1. “Frøken Urørlig” (2.31)
2. “Spoleret Humør” (3.05)
3. “Kyllingefødder Og Kashewnødder” (0.22)
4. “Forår I Paris” (2.55)
5. “Katten Og Spejlet” (2.19)
6. “Darwins Måne” (0.13)
7. “Gekko Ekko” (2.05)
8. “Hvor Ilden Vender” (0.11)
9. “På Sommerfuglens Vinger” (1.41)
10. “Til Den Højt Ærede Ishikawa” (0.28)
11. “Suite: Cikadeballade/Svalegang I Tjørnegade/Konkubine” (3.26)
12. “Afsked Med Natten” (2.45)
13. “Trøstesløs Cafe” (2.42)
14. “Qaqortoks Fjeldskibe” (0.28)
15. “Katteskindsrivende Sildetagfat” (3.14)
16. “Lyslinedanser” (0.15)
17. “Husker Du Vi Ikke” (2.35)
Et projekt med tekster af den blinde tidligere tegneserietegner Rune T. Kidde. Om teksterne er specielt
velegnede, kan man selv vurdere. Musikken er skrevet af Hans Sydow og Peter Stenild. PD medvirker
kun på de kursive titler. Projektet kunne minde lidt om Zoo-sange. Fin musikalsk baggrund, som ikke
slår igennem i den vokale fremførelse. Endnu et udtryk for PD’s store trang til at eksperimentere med
tekster fra tiden.
Udgivelsen blev støttet af DMF og KODA.
2000.jul.

1-17 - CD “BRØDRENE GEDICHT” RESONANCE RCD 01
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Tre-fløjet folde-ud cover

og en prunkløs CD
*****
Forsikringsselskabet TRYG udsendte i 2000 en lille bog "Udsigter", som et indlæg i debatten om, hvordan vi
kan komme til at bo i den 3. alder: Povl Dissing blev også spurgt og havde denne kommentar:

*****
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2000. juni.7.

Optaget i Radiohusets Koncertsal med RadioUnderholdningsOrkesteret
Dirigent Frans Rasmussen

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver
1. ”Længsel efter Broen”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
CD-singlen indeholder også den ”originale” version af sangen: ”Længsel efter Sverige” fra ”Svantes Viser”.
2000 1 – CD single ”LÆNGSEL EFTER BROEN” EXLIBRIS EXLCDM 016
Papcover fra bogen ”Svantes Viser” 3. udg.
2000 1 – CD single ”LÆNGSEL EFTER BROEN” EXLIBRIS EXLCDM 016

Papcover - fra bogen

Alm. jewell-case
*****
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2000.sep.14.

DR2 – live Copenhagen Jazzhouse – Prod. Michael Iversen

Povl Dissing, sang, kornet 7 – Sigurd Barret, sang, klaver
Sigurds Ulvetime (30.00)
1. ”Intro – Sigurds Ulvetime”
2. ”Til alle der hedder Poul”
3. ”Præsentation af PD”
4. ”Den grimmeste mand i byen”
5. ”Interview”
6. ”Gi’ mig en hest, Mor”
7. ”Svantes lykkelige dag”
8. ”The world couldn’t live without Paul”
9. “Outtro – Sigurds Ulvetime”
I interviewet taler de om PD’s tidlige karriere og ”bodyguards”. Og samarbejdet med Benny Andersen.
Og om PD første indkøbte plade, som var med Bunk Johnson. Og siden drejede det sig om bluessangeren Snooks Eaglin. Til (7) åbner de PD’s medbragte kuffert, ”som er en overraskelse”, og den indeholder hans gamle kornet! Så som noget ganske specielt blæser PD os et stykke som afslutning. Det er vist
første gang i 50 år, at den bliver luftet.
2000.sep.

1-9 – DVD fra DR2 ”SIGURDS ULVETIME”

348

*****
2000.nov.15.

kl. 19.00 på P2 – genudsendt 29. juli 2007
Musikkens Danmark (7:10)
1. “Dissing og Abrahamsen”
Povl Dissing og Peter Abrahamsen

1963-72: Kulturkløfterne splitter Danmark - Tilrettelæggelse: Erik Christensen – Det musikalske indhold
kendes ikke.
Fra DRs omtale: ”De store forskelle i danskernes smag og værdier bliver åbenlyse, og uforsonlige debatter
bryder løs om pop og finkultur, tradition og modernisme, kunstfondstøtte og pornografi.
Velstandsstigningen giver stor frihed til at vælge kultur og livsstil, og der udvikler sig en mangfoldighed af
musikalske genrer og holdninger: Stilpluralisme, konkretisme, minimalisme, absurdisme og nyenkelhed.
København bliver et jazzcentrum, og folkemusik og rock bliver dominerende musikformer i de nye ungdomskulturer.”
*****
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Plakat for koncert Trondheim i Trøndelag Teater 2001
*****
2001

Indspillet i Sweet Silence af Flemming Rasmussen – prod. Peter Peter

Povl Dissing, sang og megafon 2 – Peter Peter, blokfløjte, programmering og guitar 2 – Andreas Hauer-Jensen,
trommer og Nilfisk 2 – Morten Crone, bas guitar 2 –
1. ”Let’s go spastic” (3.31) – Genetic Outlaws
2. ”Den grimmeste mand i byen” (3.12) – Povl Dissing og Peter Peter
3. ”Forkrøblet sjæl” (3.34) – Rock Nalle
4. ”Vingeløs” (4.24) – Annapurna
5.”Du kan hvis du vil” (3.01) – Keld & Hilda Heick
6. ”I’m not a freak” ( 3.44) – The Non-Freaks - Zididada
7. ”Reunion” (4.07) – Monique & Hawk
8. ”Genetic outlaws” (3.25) – Genetic Outlaws
9. ”Gi’ dig selv” (5.54) – Susanne Olsen & Vibeke B. Laursen
10. I fælles hjerteslag” (5.35) – Hawk, Daimi, Henrik Strube, Nana,
Lasse Helner & Bo Stief’s ”One Song”
2001 1-10 – CD ”DEN GRIMMESTE MAND I BYEN” PLADECOMPAGNIET PCCD 8200

*****
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2001

Produktionsselskab: Magic Hours Films i co-produktion med DR TV,
Sveriges Television, Stockholm - Yleisradio OY - Swedish Department FST –
Island TV (RUV) med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond
Instruktør Peter Hausner – Producer Henrik Veileborg - Fotograf Trine Laier –
Musik Pierre Dørge – Fortæller Povl Dissing
1. ”Aben Osvald”en tegnefilm for de yngste (12 min.)
Fortæller Povl Dissing

”Osvald og hans abevenner springer rundt i træerne og pludrer og sludrer, mens solen skinner på dem.
Ja, de kunne sagtens have det godt, hvis bare den store gale hanabe ikke tyranniserede dem. Men en dag
får Osvald nok og siger "Nej!". I en farveeksplosion af gyngende aber og slyngende planter - ledsaget af
Pierre Dørges jazzede musik - fortælles historien om Osvald af en syngende troubadour.”
Forlæg: Efter Egon Mathiesens børnebog af samme navn (1947). Vist i DR 1 26. 03.2005
I samme serie vistes: ”Hund & Fisk” og ”Karla Kanin på stranden”, hvor Dissing ikke medvirker.
2001

FILM ”ABEN OSVALD”
*****

(2001.maj)

Optagelser fra Skagens Fiskerestaurant 1972-2000

Povl Dissing, sang, guitar – John von Daler, violin 1 – Rasmus Dissing, keyboards 2,3 – Jonas Dissing,
harmonika 2,3 – Asger von Daler, guitar 2 – Las Nissen, guitar 3
1. ”Tango Jalousie” (4.45) 1991
2. ”I hinandens arme” (4.38) 1998
3. ”Vampyren” (3.03) 2000
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”.

2001.05.

1-3 - CD – ”OG SILDER SOVER MED HOVEDET NEDAD”
*****
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2001.maj-sep.

Optaget i Sound Track Studiet – Tekn. Ole Hansen og Troels Møller
Prod. Torben Kjær og Jens Lysdal

Povl Dissing, sang 1 – Torben Kjær, flygel, keyboards – Ole Skipper Mosgaard, bas – Jens Lysdal, guitar –
Søren Frost, trommer, Niels Stuart (Flipper), div. saxer og fløjte
1. ”Altid frejdig” (3.41)
Med Povl Dissing
Øvrige sange:
2. ”By and By” (5.33) – Etta Cameron
3. ”Hil dig, Frelser og forsoner” (3.38) – Maria Carmen Koppel
4. ”O store Gud” (4.08) – Kurt Ravn
5. ”Ingen er så tryg i fare” (3.08) – Tonny Landy & Tove Hyldgaard
6. ”Barnetro” (4.28) – Birgitte Bruun
7. ”Kun en dag” (3.44) – Birthe Kjær
8. ”Fremad Guds soldater” (4.27) – Frelsens Hær
9. ”Nærmere Gud til dig” (4.36) – Nanna
10. ”Det sande lys” (3.47) – Valby Børnegospel
11. ”Salige vished” (4.09) – Gert Henning Jensen
12. ”Amazing Grace” (3.56) – Majbritte Ulrikkeholm
13. ”Nobody Knows” (3.40) – Bandet
14. ”Som en herlig Guddomskilde” (4.24) – Bobo Moreno
Kristeligt Dagblad: ”Da Povl Dissing havde sagt ja til at synge et af numrene på Frelsens Hærs nye cd, fik han
lov at vælge mellem muligheder. Han satte kryds ud for Chr. Richardts »Altid frejdig« med melodi af C.E.F.
Weyse, som derefter blev serveret i lettere jazzet udgave.
- Jeg er ikke mere end almindelig kristen, døbt og konfirmeret, men jeg synes, salmen er sådan én, man har
kendt hele sit liv. Fra morgensang i skolen - jeg voksede op i Stavnsholt ved Farum - og siden fra de gange,
man skulle sige farvel til sine døde. Hvor Grundtvigs salmer kan have mange vers og komplicerede billeder, er
»Altid frejdig« lige til at gå til, enkel og fin, siger Povl Dissing.
Han tilføjer, at hans kendskab til Frelsens Hær ikke hæver sig over »alle de gange, jeg har følt med dem i slud
og regn, når de stod på gågaden og sang«. Men han synes, deres projekt er sympatisk og sagde med glæde ja,
da han blev inviteret til at medvirke.
I Frelsens Hærs informations-afdeling i København fortæller cand.theol. Lars Lydholm, at ideen til cd'en kom
fra skuespilleren Birgitte Bruun.
- Gennem sin svenske veninde og kollega Stina Ekblad havde hun hørt, at Frelsens Hær i Sverige havde
udgivet en lignende cd, som indtil nu har solgt i næsten 250.000 eksemplarer. Indtægterne fra salget går til
Frelsens Hærs suppekøkkener for hjemløse. En norsk udgave af cd'en er solgt i 100.000 eksemplarer, og da
kunstnerne også her medvirker gratis, er overskuddet imponerende. Det fortalte hun os og opfordrede os til
også at gå igang. Vi kunne se, at ideen var god. Jeg mener, vi slår to fluer med et smæk. Dels får vi skaffet
forhåbentlig mange penge til vore sociale arbejde, dels får vi udgivet de sange og melodier, folk så tit spørger
efter, siger Lars Lydholm.
»Englelyd« udsendes i foreløbig 15.000 eksemplarer, hvoraf næsten halvdelen allerede er forhåndsbestilt af
utålmodige fans.
De fleste af cd'ens fjorten numre er arrangeret og akkompagneret af producer og kapelmester Torben Kjær samt
Ole Skipper Mosgaard, Jens Lysdal, Søren Frost og Niels Stuart.
På spørgsmålet, om nogle kunstnere har sagt nej til at medvirke, svarer informationschefen, tværtimod. Flere
ville gerne ville være med, men fik nej fra deres pladeselskaber.
- De unge rockfolk bliver holdt i kort snor, må man sige, tilføjer Lars Lydholm.”
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Birgitte Bruun siger: ”Alle kunstnerne på denne cd sagde straks ja til at medvirke gratis. De ville alle
gerne synge en sang fra Frelsens Hærs repertoire til fordel for væresteder/hjemløse samt krisecentre.
Alle solister og musikere skal have en stor tak for deres generøse medvirken. Hver eneste optagelse har
været en smuk og glad oplevelse.”
PD’s bidrag er lutter vellyd med et jazzet akkompagnement.
Hvis man vil have en forklaring på æggedeleren på coveret, må man købe CD’en!
I november 2003 udkom:
”Professionelt produceret film om Frelsens Hær
Giver fint indblik i Hærens arbejde. Ingen kan alt, men alle kan noget, siger en ældre officer i Frelsens
Hær på en nyudgivet dvd, der også fås som video. Indholdet er en ca. 28 min. lang dokumentarfilm om
arbejdet, og den har fået titlen “Alle kan noget”.
For den professionelle produktion, der er tale om her, står Danmarks Kirkelig Mediecenter, der har fået
Hans Otto Bisgaard til at speake, og som selvfølgelig bruger sange fra Frelsens Hær-cd’en “Englelyd”
som underlægningsmusik.”
Det vides ikke om PD’s bidrag er med i filmen.
2001.11.01.

1-13 – CD ”ENGLELYD” FRELSENS HÆR/SCANBOX 81857
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*****
2001.juli.28.

Live Nordisk Vise og Folk Festival, Sophienholm, Lyngby

Povl Dissing, sang og guitar – Rasmus Dissing, sang 9,11, keyboard, baggrunds vokal – Jonas Dissing, sang og
hca – Las Nissen, lap steel guitar og sang 5 – introduktion: Bente Kure
1. ”Jeg gør dig rig igen”*
2. ”Når den unge vin blomstrer, så gærer de gamle druer”*
3. ”Tynd røg”
4. ”Græsset må betrædes”
5. ”En ganske almindelig dansker”
6. ”Lykkelænder”*
7. ”Når bjørnen vågner”
8. ”Svantes lykkelige dag”
9. ”Narssarssuak”*
10. ”Improvisation ombord”
11. ”I’ll drown in my own tears”
12. “Røveren”*
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13. “Svantes Svanesang”
14. “Snehvidekys”*
15. “Går min tanke til dig”
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
En fin koncert af gruppen, som afsluttede Festivalen. Der blev sunget flere sange, som ikke er hørt så ofte.
2001.juli

1-15 – CDR ”NORDISK VISE OG FOLK FESTIVAL”
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*****
2001.dec.9.

Live Copenhagen Jazzhouse

Povl Dissing, sang, kornet intro 16 – Brazz Brothers: Jarle Førde, trumpet, speak – Helge Førde, trombone –
Jan Magne Førde, trumpet, flügelhorn – Stein Erik Tafjord, tuba – Runar Tafjord, fransk horn Marcus Lewin,
trommer - Special gæst: Dulla?, vocal 14
1. ”Norsk Halling”
2. ”Introduktion af Brazz Brothers”
3. ”Stone Crab – Lithodes Maia”
4. ”Mackerel – Scomber Scombrus”
5. ”Aldrig Før”
6. ”Da Jeg Mødte Dig”
7. ”Aftenvind”
8. ”Sorte Sol” (Tango Jalousie)
9. ”Masai”
10. ”Ockwe Sabuse Assanisana”
11. ”Pusteøvelse”
12. ”Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke”
13. ”Hymne Til Natten”
14. ”African Market Place”
15. ”En Rose Så Jeg Skyde”
16. ”Svantes Lykkelige Dag”
Povl Dissing med Brazz Brothers
Igen en stor aften med de norske musikgenier. I det sidste nummer: ”Svantes Lykkelige Dag” - henter PD sin
nødhjælpstaske og …..nødhjælpen viser sig at være hans gamle kornet, som han spiller introduktionen til
afslutningsnummeret på. Flot og rørende og til stor jubel fra det fyldte hus. ”Zulla”? Dulla? som bliver kaldt op
på scenen under Brazz Brothers’ store nummer ”African Market Place”, er ikke den danske sangerinde Thulla
(som PD senere indspiller et par sange med), siger hun selv.
2001.dec.

1-16 – CDR-2 ”COPENHAGEN JAZZHOUSE”
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En uventet afslutning på endnu en stor aften…. i PD’s nødhjælpstaske lå et horn…
*****
2001

Produktionsselskab: Magic Hours Films i co-produktion med DR TV,
Sveriges Television, Stockholm - Yleisradio OY - Swedish Department FST –
Island TV (RUV) med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordisk Film & TV Fond
Instruktør Peter Hausner – Producer Henrik Veileborg - Fotograf Trine Laier –
Musik Pierre Dørge – Fortæller Povl Dissing
1. ”Aben Osvald”en tegnefilm for de yngste (12 min.)
Fortæller Povl Dissing

”Osvald og hans abevenner springer rundt i træerne og pludrer og sludrer, mens solen skinner på dem.
Ja, de kunne sagtens have det godt, hvis bare den store gale hanabe ikke tyranniserede dem. Men en dag
får Osvald nok og siger "Nej!". I en farveeksplosion af gyngende aber og slyngende planter - ledsaget af
Pierre Dørges jazzede musik - fortælles historien om Osvald af en syngende troubadour.”
Forlæg: Efter Egon Mathiesens børnebog af samme navn (1947). Vist i DR 1 26. 03.2005
I samme serie vistes: ”Hund & Fisk” og ”Karla Kanin på stranden”, hvor Dissing ikke medvirker.
2001

FILM ”ABEN OSVALD”

2002.jan.13

Optaget i Tinghallen, Viborg

*****
Povl Dissing, sang – Viborg Amts Symfoniorkester, dir. Børge Wagner
1. “Den Værste Sult”
2. “Hymne Til Natten”
3. “Go’ Nu Nat”*
4. “Svantes Lykkelige Dag”
Med Povl Dissing og Viborg Amts Symfoniorkester
“Uddrag fra Nytårskoncert med Viborg Amts Symfoniorkester dirigeret af Børge Wagner. Solister ved
koncerten, som fandt sted i Tinghallen i Viborg den 13. januar, var troubadouren Povl Dissing og sangeren og komikeren Melvin Tix fra Norge”. Uddraget blev sendt i DR program 2, den 29. januar 2002.
*****
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2002.jan.30.

Danmarks Radio program 3

Povl Dissing, sang og oplæsning – Casper Due, bas – Simon K. Johansen, guitar – Jesper Valentin
Holm, trommer Ruben – drengen der kan tale med ting (10.00)
1. ”Jeg har det brunt – La Toya Leth”(2.01)
Povl Dissing
En Sendt på DR program 3, den 30. januar kl. 6.50 og genudsendt kl. 17.50. PD spiller en talende toiletbørste!! som også kan synge. “En radiotegneserie”, som sendes hver dag. PD medvirkede kun i dette
ene afsnit. En fed rock-sang!
2002

1 – CD ”RUBEN – DRENGEN, DER KAN TALE MED TING!”
P3 – DR - UNIVERSAL MUSIC 066 543-2

294

*****
2002

Indspillet i Byrådssalen, Hundested Rådhus – Prod. Hans Schwennesen

Povl Dissing, sang 1 – Susse Lillesøe, (sopran) sang 2-5,7 – Jeppe Barker Jørgensen, trompet – Birgit
Poulsen, klarinet – Iwan S. Jensen, basun – Torben Hedelund, guitar – Hans Schwennesen, tuba, el-bas
(og borgmester) – Chr. Eugen Olsen, piano (ja, det er ham fra Amalienborg) og et kor
1. "Her er herligt På havnen i Hundested"
Povl Dissing
Øvrige numre:
2. "Hygge i Hundested" (4.30) - Susse Lillesøe, sang.
3. "Columbusvalsen" (3.04)
4. ”Her er herligt” (4.48)
5. "Lynæsvalsen" (med kor) (3.25)
6. "Lynæsvalsen" (uden kor) (3.25)
7. "Hundestedvalsen" (med kor) (4.04)
8. "Hundestedvalsen" (uden kor) (4.04)
En lokalt udgivet hyldestplade til Hundested, hvor lokale kræfter synger og spiller byens pris. Et overskud går til Knud Rasmussens Hus.
2002

1-8 – CD "PÅ HAVNEN I HUNDESTED"
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*****
2002.mar.17.

Live Elværket, Frederikssund

Povl Dissing, sang, tale, guitar – introduktion: Kalle Zwilgmeyer – hyldest: Sid Jansson
1. ”En sang om en sang”
2. ”Crying in my sleep”
3. ”Who’s gonna shoe your pretty little feet”
4. “Gi’ mig en hest, Mor”
5. ”Lille Sommerfugl”
6. ”15 min. endnu”
7. ”Den grimmeste mand i byen”
8. ”Anemonesmil”
9. ”Godt nyt i dag”
10. ”Wallifanten”
11. ”Grønlandsk sang”
12. ”Bjergets sang til P.D.”
13. ”Kagsagssuk”
14. ”Krakkemutmat Blues”
15. ”Troubadouren”
16. ”Brev fra dig”
17. ”Svantes lykkelige dag”
18. ”Først kommer pigerne”
19. ”Svantes forårssang”
20. ”Hilsen til forårssolen”
21. ”Barndommens land”
22. ”Rosalina”
23. ”Fjeldgængeren”
24. ”Yderst ude”
25. ”Bøgetræet”
26. ”Når den unge vin blomstrer, så gærer de gamle druer”
27. ”Venne-sang”
28. ”Svantes svanesang”
29. ”Sov nu du lille”
30. ”Go’ nu nat”
Ekstra numre:
31. ”Bjørnen vågner”
32. ”Sid Jansson hylder PD”
33. ”Ain’t gonna scold you”
34. ”Min ven”
Med Povl Dissing
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PD’s debut som solo entertainer! Well, debut og debut er måske så meget sagt, men det er i hvert fald
mange år siden, han sidst optrådte solo kun med sin 12-strengede guitar. Men han havde ladet sig booke
til en mindre tour, hvor han sad alene på scenen og fortalte og spillede eksempler fra hele sin karriere.
Dette var den første aften og der var kommet musikalske venner helt fra Sverige for at høre og hylde
ham. Det var troubadourerne Ewert Ljusberg og Sid Jansson. En meget interessant aften. Det var også
lidt ”sjovt”, at se den ellers garvede PD være nervøs inden en optræden, men fremmødet overraskede
ham. Der var vel et par hundrede tilstede.
Han får virkelig fortalt en masse detaljer om sit liv og givet eksempler på sine sange ind i mellem, nogle
kun som brudstykker. Men fortællingerne…. der er virkelig stof til en længere tv-udsendelse. Og PD er
en Gudbenådet fortæller. Hele showet varer godt to timer og det er ikke et sekund for meget!
2002.mar.

VCD-2 – ”POVL DISSING SOLO”

319

*****
2002.mar.23.

DR TV – vært Amin Jensen

Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, sang – Sascha Dupont, klaver – Troels Trier, sang - Rebecca
Brüel, sang – Peter Jensen, klaver
Hit Med Sangen
1. ”Svantes Lykkelige Dag” (2.19)
Med Povl Dissing og Sascha Dupont
Fra gæt en melodi serien ”Hit med sangen”, hvor Amin Jensen bla. viste ”bedler”… som deltagerne
skulle sætte sammen til en titel, og så fik de lov til at synge.
*****
2002.sommer

Optaget i Radiohuset mfl. steder –
Redaktion og tilrettelæggelse Peter Christensen
Komposition Hans Sydow
1. En rytme i en barnemund
”Strofe” – Agnes Saaby Thomsen
”Lille sky” – Povl Dissing
”Snemand Frost og frøken Tø” – Bodil Udsen
”Mekanik kan ikke nikke” – Povl Dissing, Bodil Udsen,
Agnes Saaby Thomsen
2. Som når du undrer dig
”Lille navleøje” – Povl Dissing
”Eik” – Iben Nagel Rasmussen
”Noget om tusindårsriget” – T.S. Høeg
”Isblomster” – Annemette Kure Andersen
”Maja Budeja” – Katrine Marie Guldager, Ulrikka Gernes
”Noget om fødselsveer” – Katrine Marie Guldager
”Æslet Zebedæus” – Christian Yde Frostholm
”Overstået angst” – Torben Brostrøm, Martin Ringsmose
”Vejret er så gammelt” – Iben Nagel Rasmussen
”Den glæde vi fandt” – Pia Juul
”Noget om talenter” – Claus Ryskjær
3. Halfdans ABC 1
”B” – Erik A. Nielsen
”C” – Bodil Udsen
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4. Vissevasse
”Mekanik kan ikke nikke” – Clara Kathrine Sydow
”Hittehattehættehuer” – Inger Christensen, Pia Juul,
Søren Ulrik Thomsen, T.S. Høeg, Povl Dissing
”Rytme” – Erik Stinus, Benny Andersen, Torben Brostrøm
”Himpegimpe” – Peter Laugesen, Lars Bukdahl, David Læby
“Rygebordet stod og røg” – Boris Boll-Johansen, F.P. Jac
”En kælling og en kylling” – Ib Spang Olsen, Henning Mortensen,
Martin Ringsmose, Claus Ryskjær
5. Nå dada
”Nådada for Tilde” – Erik Stinus
”Trip-trap” – Henning Mortensen, Claus Ryskjær
”Har du hørt om Kallemand” – Benny Andersen
”Tre firlinger” – Torben Brostrøm
”Kristian Kosak” – Henning Mortensen
”Fru Finkeline og hr. Finkelot” – Lars Bukdahl
”Noget om noget ærgerligt” – Benny Andersen
”Hej! Hej! Nikolaj” – T.S. Høeg
”Tyggegummikongen Bobbel” – Lars Bukdahl
6. Stilheden
”Mindedigt om Halfdan Rasmussen” – af og med Erik Stinus
”Solsort” – Erik A. Nielsen
”Gekko” – Erik Stinus
”Sæløje” – Iben Nagel Rasmussen
”Lys nat i Narsak” – Søren Ulrik Thomsen
7. Som når man er
”Noget om at være” – Sang/rap/recitation Ulle Bjørn Bengtsson,
Per Vers, Peter Laugesen – Mumlende mandskor: Erik Stinus,
Christian Yde Frostholm, Boris Boll-Johansen
8. Som når det var
”Modning” – Bodil Udsen
”Og det var det dybe rottemørke” – Claus Ryskjær, Henning Mortensen
”Og det var Prinsessegade” – Katrine Marie Guldager, Ulrikka Gernes
”Og det var din lærer i kristendom” – Søren Ulrik Thomsen
”Og det var i læ af en baggårdsmur” – Søren Ulrik Thomsen
”Og det var det evige spørgsmål” – Boris Boll-Johansen, David Læby
9. Hvor er man henne?
”Det er svært at forstå” – Agnes Saaby Thomsen, Bodil Udsen,
Katrine Marie Guldager, Lars Bukdahl
10. Halfdans ABC (2)
”Ø” – Inger Christensen, Ib Spang Olsen
11. I aften og i nat
”Noget om lykke” – Ib Spang Olsen
”Søvnen ligger ganske stille” – Pia Juul
”Nu tier alle skove” – Pia Juul
”Sneen daler” – Benny Andersen
”Sommerfuglen” – Inger Christensen
”Jeg gik tur i nat” – Boris Boll-Johansen
”Noget om fred og fordragelighed” – Bodil Udsen
”Noget om en hovedafbryder” – Claus Ryskjær
12. Fremtidsminder
”Sent” – Peter Laugesen, Ib Spang Olsen
”Forbi” – Katrine Marie Guldager, David Læby, T.S. Høeg
”Skrumpealder” – F.P. Jac
”22. december” – F.P. Jac
”Alene” – Inger Christensen, Erik A. Nielsen, David Læby
”Kemo” – Christian Yde Frostholm, Martin Ringsmose, Ulrikka Gernes
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”Afsked” – Benny Andersen
”Ensomhed” – Martin Ringsmose
”Gravskrift” – Agnes Saaby Thomsen, Ib Spang Olsen,
Torben Brostrøm
13. Ikke Alene
”Ingen er helt alene” – Peter Laugesen
”Ingen kan gå alene” – af og med Peter Laugesen
Med Povl Dissing og en del andre…
Et fantastisk stykke halfdanskhistorie… mere end 60 af Halfdan Rasmussens (29. januar 1915 på Christianshavn, København – 2. marts 2002 i Hornbæk) digte læst op af en flok beundrer. Blandt dem mange af de førende danske lyrister eh, lyrikere. Vennen Benny Andersen er en af dem. Hans første kone
forlod ham til fordel for Halfdan, men venskabet blev bevaret.
2002.nov.

1-13 – CD ”HALVEJS TIL HALFDAN” RESONANCE RCD 08

*****
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2002.sep.

Live Visevershus, Tivoli

Rasmus Dissing, sang 2,4,6, klaver - Jonas Dissing, hca, kor – Las Nissen, guitar, sang 1,3,5
1. ”Græsset må betrædes”
2. ”Forår”
3. ”Et hverdags knus for to”
4. ”Tak for nu”
5. ”Du sover”
6. ”Vuggevise”
Dissing og Las
Povl Dissing, sang, guitar – Benny Andersen, klaver –
1. ”Start-Blues”
2. ”Den danske sommer”
3. ”Skynd dig langsomt”
4. ”Skvalderkål Blues”
5. ”Barndommens land”
6. ”Den værste sult”
7. ”Svantes allergiske vise”
8. ”Bjørnen vågner”
9. ”Svantes lykkelige dag”
10. ”Den vandrette vise”
11. ”Hymne til natten”
12. ”Hymne til skørheden”
13. ”Til en flygtning”
14. ”Sorte sol”
15. ”Rosalina”
16. ”Serenade til Rosalina”
17. ”Venne-sagn”
18. ”Go’ nu nat”
19. ”Tivoli minder”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra den – dengang – årlige residens i Visevershuset. Rasmus og Jonas Dissing og Las Nissen varmede
op for duoen.
2002.sep.

1-19 – CDR-2 ”SMØGENS VISEVERSHUS 2002”
*****
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2002.okt.15.

Live Ungdomshuset, Jagtvej 69

Povl Dissing, sang og guitar – Benny Andersen, klaver
1. ”Hymne til natten”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Øvrige numre:
2. ”Skyggernes Ambassadør” – Kalashnikov
3. ”Juhuu” – Skalar
4. ”Abyss” – Sort Sol
5. ”Politi-Militær” – Vote for Truckers
6. ”Sally” – Disneyland After Dark
7. ”Super Heroine Blond” – President Fetch
8. ”Svin” – City-X
9. ”Kødknuserens Vise” – Grænseoverskridende Naivitet
10. ”Ingen Vits Å Gråte” – Kafka Prosess
11. ”Sangen om vår viduderlige verden” – Stengte Døre
12. ”Empty” – The Razor Blades
13. ”Mr. Right Guy” – The Zero Point
14. “Militærdestruktion” – Crap
15. “Gode Politimænd” – Paragraf 119
16. “Oh No Bruno” – Nomeasnsno
17. “13” – D.O.A.
18. “Porro” – Snuff
19. “Move Right In” – Rollins Band
20. “Party Till I Die” – The Nomads
21. “Jordslået” – Jomi Massage
22. “James Bond” – Alive With Worms
23. “Tanzan Samba” – Æter
24. “Sand” – Einstürtzede Neubauten
En optagelse fra det nu nedrevne Ungdomshuset på Jagtvej 69. PD har optrådt der sammen med sønnerne og her er han sammen med Benny Andersen.
BA har skrevet en lille fortælling om deres optræden under overskriften:
Den musikalske sommerfugl.
”Det tildrog sig i oktober 2002, at Povl Dissing og jeg skulle spille i Ungdomshuset på Jagtvej i København. Det var jo der de autonome og den slags holdt til. Povl havde tidligere optrådt samme sted med
sine sønner og Las Nissen, og det kunne jeg endda forstå. Men hvad ville de unge outsidere med en
gammel knark som mig?
Min datter Lisbeth kørte mig til stedet, hvor vi blev godt modtaget. Nogle af folkene så anderledes ud
end folk af min generation. Lydteknikeren var en dame med nogle påfaldende tatoveringer på ryg og
arme, men særdeles professionel og venlig, lige som de øvrige på holdet.
Det gik hurtigt op for mig, at Povl og jeg nærmest var kult. Salen var stuvende fuld, vel at mærke af
stående unge, som fyldte hele gulvet og stod klos op ad scenekanten, nogle havde endda placeret deres
drinks på scenen.
Vi indledte som sædvanlig med vores "Start Blues", hvorefter jeg gik hen til mikrofonen og snakkede
lidt om vores næste nummer, "Den danske sommer er ustabil".
Min snak var næppe færdig før en smuk sommerfugl kom flyvende – muligvis tiltrukket af scenelyset,
men det var mig den cirklede om et par gange, før den satte sig på min højre arm. Publikum lo og juble-
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de. En fyr med et kamera kom tæt på scenekanten og filmede løs. Jeg viste sommerfuglen kameraet og
sagde til den: Se, lille ven, du er på, du kommer i TV!
Men straks foldede den vingerne sammen. Den var ikke interesseret i at blive TV-stjerne. Jeg tog den
forsigtigt om de sammenklappede vinger og anbragte den på klaveret. Min datter fortæller, at den lidt
senere fløj ned på scenegulvet og sad der og flaprede med vingerne. Men derpå fløj den op og cirklede
rundt om mig under vort næste nummer. Hvorpå den vinkede farvel med vingerne og forsvandt.
Da v kørte hjem sagde Lisbet: - Far, du må altså se at vænne dig til at der altid sker sådanne mærkværdige ting hvor du er. Jeg tror du ligefrem tiltrækker dem.
Benny Andersen”
Som man kan se, er duoen i skrapt selskab!
2005

1-24 - LP-2 ”UNGDOMSHUSET” BZLP01

362

2005

1-24 - CD ”UNGDOMSHUSET” BZCD01

367

LP-2 udgaven
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CD-udgaven
*****
Fra Lars Lilholts hjemmeside
”Publikums interesse var usvækket i 2002, da sommerturen nåede op på 47 koncerter. Sommeren over
var orkesteret udvidet med den grønlandske sanger og sangskriver Rasmus Lyberth, der optrådte med
egne sange og i duet med Lars Lilholt på deres fælles sang "Når Glæden Stråler". Igen måtte der tre
koncerter til i Skovdalen i Aalborg, hvor årets special guest star var Povl Dissing og band. Efter den
første aften blev parterne enige om at lave noget sammen, og de sidste to aftener kunne publikum opleve
Lilholt, Lyberth og Dissing i en intens udgave af sidstnævntes Grønlands-sang Kagssagsuk. Det var
første gang, Dissing og Lyberth optrådte sammen – selv om Kagssagsuk er inspireret af Lyberth. Gennem årene har Lars Lilholt også brugt turnéerne til at prøve nyt materiale af. Fra den kommende plade
Nefertiti fik publikum blandt andet en forsmag på "Vi Mangler Ord og Kære Øjeblik".”
2002.dec.10.-13.

Radiohusets studie 3 – prod. Nicolaj Bentzon og Morten Vilhelm

Povl Dissing, sang – Radioens Big Band – Nicolai Schultz, fløjtesolo - Dirigent Giordano Bellincampi
1. ”Svantes Lykkelige Dag” (4.12)
Povl Dissing med Radioens Big Band
Øvrige numre:
2. ”Oh babe, kom med et bud” – Anders Blichfeldt
3. ”Sjæl i flammer” – Kasper Winding
4. ”I aften” – Martin Preisler
5. ”Pige, pas på” – Nikolaj Steen
6. ”The formula for love” – Søren Sko
7. ”Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes” – Karen Busck
8. ”Jeg sætter min hat som jeg vil” – Daimi
9. ”Tunge, mørke natteskyer” – Nana Lüders
10. ”I dit korte liv” – Marie Carmen Koppel
Ak, ja, når man tænker på PD’s bagkatalog, så er valget lidt for nemt. Men som altid leverer Dissing en
god indsats.
2005

1-10 – CD ”DR BIG BAND - DANISH STEREO” COPE RECORDS COPECD 115
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*****
2003.jan./feb.

1 Optaget i Las Nissens hjemmestudie.

Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, sang, keyboard – Jonas Dissing, mundharpe – Las Nissen, guitar,
bas, tambourin, programmering, strygestål og kniv – Joakim Harder Skytte, trommer
1. ”Den gamle skærslippers forårssang” ( 5.32)
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
2. ”Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore” (3.52) – Urolige Hjertre
3. ”Katinka, Katinka” (4.05) – Erik Grip
4. ”To hvide liljer og en knækket søjle” (6.20) – Janne Lærkedahl
5. ” Nu går våren gennem Nyhavn” (4.47) – Theis Jensen
6. ”Anne Mari” (3.37) – Peter Abrahamsen
7. ”Nyhavns-nætter” (4.18) – Flemming Krøl
8. ”Kurt Arthur” (4.09) – Søren Krogh
9. ”Den mørke Manja og den lyse Lis” (4.41) – Henrik Strube
10. ”Tørresnøren” (3.39) – Bente Kure og Leif Ernstsen
11. ”Labradorvisen” (4.01) – Fin Alfred, Haugaard & Høirup
12. ”Ravhjertet” (4.33) – Eva Madsen
13. ”Med Amor som blind passager” (5.03) – Dræsinebanden
14. ”Det pusler alle vegne” (3.55) – Peter Vesth
En hyldest til Sigfred Pedersen og hans sange. Underligt nok, så har man næsten ikke hørt denne genindspilning af Johannes Meyers Giro 413-hit. Måske er der eksperimenteret lidt for meget med lyden?
Den burde ha’ været et stort hit. Endnu en af Peter Abrahamsens gode idéer udført smukt.
2003

1-14 – CD ”NU GÅR VÅREN GENNEM NYHAVN” EXLIBRIS EXLCD 30094
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Med en hilsen fra Peter Abrahamsen
*****
2003.mar.5.-6.

Optaget i Mox Studio af Steffen Breum
Prod. Thulla og Steffen Breum

Thulla, sang – Povl Dissing, sang – Marie Louise Schmidt, piano – Hugo Rasmussen, bas – Jeppe Gram,
trommer – Lisbeth Diers, congas – Jacob Dinesen, sax – Christina Dahl, sax – Mads Hühne, trombone –
Kor: Ania Sandig, Anna Brønsted, Helle Hansen, Ninna Milner, Marie Louise Schmidt og Thulla
1. Make Music not War
Thulla og Povl Dissing
2003

CD-S – ”MAKE MUSIC NOT WAR” THULLA CD 01

*****
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2003

Optaget ”hos Las” – Trommer indspillet i Sun Studio
Prod. Las Nissen – Co-prod. Rasmus og Jonas Dissing - Grafisk design: Jonas Dissing

Povl Dissing, sang og guitar – Rasmus Dissing, sang og keyboard – Las Nissen, guitar, bas, mandolin,
lap steel guitar, keyboards og sang – Jonas Dissing, mundharpe, sang – Niklas Gabrielson, trommer
1,2,5,8,10,14 – Emil de Waal, trommer 3 – Anders Pedersen, shaker 1 1. ”Solopgang” (3.39)
2. ”Godt nyt i dag”* (3.20)
3. ”Tak for nu” (3.41)
4. ”Svanesang”* (5.24)
5. ”Hverdagscruise” (4.42)
6. ”Min ven”* (3.14)
7. ”Christianshavn”* (5.33)
8. ”Fjende & ven” (4.43)
9. ”Hun minder om dig” (3.17)
10. ”Den arme ridder”*(4.52)
11. ”Vuggevise” (3.45)
12. ”Lykkelig”*(3.45)
13. ”Dyrebar”*(3.57)
14. ”I shal be released” (4.19)
Med Dissing, Dissing, Las & Dissing
2003

1,8 – CD single ”SOLOPGANG/FJENDE & VEN”
ARTPEOPLE APSCD 59001 Promo

338

2003

1-14 CD ”3” ARTPEOPLE APCD 60052 –
UDGIVET I SAMARBEJDE MED LO
Uddelt til de delegerede ved LO-kongressen i oktober 2003

341

2004

1-14 CD ”3” ARTPEOPLE APCD 60059

340

2004

1 – CD – ”TØNDER FESTIVAL 2004” MILLSTREAM MIL-CD 2004-2
Der udsendtes 3.500 ex af denne CD.

337

656

”3”

Denne udgave af ”3” blev udgivet i samarbejde med LO og blev givet som gave til
alle der deltog i LO-kongressen i 2003. Eneste forskel til ”normal-udgaver” er LO’s logo og nr.
Tak til Uffe Thorup for donationen
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*****
2003.sommer

Focus Studio – (track 1)
Suit Evergreen (tracks 2-11) – Prod. Thulla

Thulla, sang, keyboards 1 – Povl Dissing, sang 1-3 – Dan Hemmer, keyboards, Hammond orgel – Hugo
Rasmussen, bas – Bent Claussen, vibrafon – Ben Besiakov, piano - Frands Rifbjerg, trommer – Troels
Jensen, guitar
1. “What’s the Mater with Us, Baby?” (4.21)
2. “Up the Lazy River” (4.00)
3. “Baby, it’s cold outside” (4.15)
Thulla og Povl Dissing
Øvrige numre:
4. ”Summertime” (3.27)
5. “My Heart Belongs to Daddy” (3.09)
6. “Piece of You” (3.48)
7. “The Man I Love” (4.36)
8. “Dream a Little Dream of Me” (3.20)
9. “Cry Me a River” (3.58)
10. “Coffee and Sugar” (2.34)
11. “The Thrill is Gone” (3.26)
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Et meget fint samarbejde, hvor de to sangere passer godt sammen i en neddæmpet stil. Thulla synger
med en let hæs ”lille-pige-stemme”. Meget smukt produceret.
2003

1,2 CD-S “THULLA & POVL DISSING” COPE RECORDS

321

2003

1,2 CD – “EVERGREEN MACHINE” CALIBRATED CALI 003 Promo

322

2003

1,2 CD – “EVERGREEN MACHINE” CALIBRATED CALI 003

316

Trefoldigt folde-ud-cover - Promo-udgaven
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THULLA:
2003.Sommeren
> Hvorfor valgte du, at indspille med Povl Dissing som din makker?
Når man skal synge duét med en, søger man en musikalsk mage. Povl er meget personlig, skæv, anderledes og helt sin egen. Og så synger han virkelig så det rører én dybt i hjertet - han er nemlig ikke bare
mærkværdig og anderledes, han er også meget følsom og rørende. Og så er han - selv om han er blevet
folkeeje - meget udansk, forstået på den måde, at han går helt sine egne veje, og ligger ikke under for
jante-loven. Og DET er noget jeg kan bruge!
> Er der nogle PD sange/plader, som har betydet noget særligt for dig?
Egentlig ikke. Jeg kan kun sige, at jeg synes han bliver bedre og bedre jo ældre han bli'r. Jeg elsker ham
sammen med Benny Andersen - der er han bedst, synes jeg.
> Hvornår og hvor fandt indspilningen sted?
Vi har indspillet det hele her hjemme i min stue i mit hjemmestudie – kaldet "Suit Evergreen" :-).
Sommeren 2003. Fed fed oplevelse!! En af de oplevelser, der holder én oppe, når man er ved at segne i
en ben-hård branche.
venligst,
Thulla
*****
2003.aug. 12.

Live i DR P4 Café Hack

Povl Dissing, sang og tale – Søren Dahl, piano og programvært
1. ”Improvisation ombord” (2.31)
Med Povl Dissing og Søren Dahl
PD får lov til at fortælle uden afbrydelse og får – på en god halv time - gennemgået det meste af sin
karriere! Så kort kan det gøres!! Politiken brugte stort set det hele i en artikel den 29. februar, hvor de
lige glemte at omtale og anmelde den nye CD, som udkom dagen efter.
Titelnumrene fra ”Den Signede Dag” og ”Græsset må betrædes” bliver spillet fra CD’erne.
2003.aug.

1 – CDR ”CAFÉ HACK”
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2003.aug./sep.

DR2 TV

Povl Dissing - Benny Andersen - Brazz Brothers - Johannes Møllehave – Elisabeth Ehmer (fru Andersen)
Spot på Benny Andersen (30.00)
Sendt 12. nov. på DR2 optaget før og under Rosalina-tournéen aug./sept. 2003 (Se 2004 Temalørdag)
2003

VCD fra DR2 ”SPOT PÅ BENNY ANDERSEN”
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2003.sep.7.

Live Vega, København

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver – Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet flügelhorn – Jan
Magne Førde, trompet, flügelhorn – Runar Tafjord, horn – Helge Førde, trombone – Stein Erik Tafjord,
tuba – Marcus Lewin, trommer
1. ”African Road”
2. ”Introduktion”
3. ”Da jeg mødte dig”
4. ”Benny Andersen intro”
5. ”Godmorgen Rosalina”
6. ”Forår med Rosalina”
7. ”Serenade til Rosalina”
8. ”Benny Andersen: Se min kjole”
9. ”Dans med Rosalina”
10. ”Benny Andersen: Ophold”
11. ”Den vandrette vise”
12. ”Aftentur med Rosalina”
13. ”Rosalinas beundrer i Brønderslev”
14. ”Benny Andersen: Skabssvensker”
15. ”Længsel efter Rosalina”
16. ”Povl Dissing intro”
17. ”African Market Place”
18. ”Uwimanas blomster”
19. ”Benny Andersen: Mit hjertes indvandrer”
20. ”Rosalina”
21. ”Pjerrot, pjerrot græd nu ikke”
22. ”Svantes Lykkelige Dag”
23. ”Go’ nu nat”*
Med Povl Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers
Som det nok fremgår af repertoirevalget, var der tale om en ”Rosalina-turné” – som startede i august –
og som siden udkom på CD (se 25.1.2004)
2003.sep.

1-23 - CDR-2 ”ROSALINA I VEGA 7.9.2003”
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Fra Vega den 7. sep. 2003

Fra Vega den 7. sep. 2003
Povl ser forundret til. Benny kan nå sine tæer med strakte knæ!
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2003.sep.8.

Live Vega, København

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver – Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet flügelhorn – Jan
Magne Førde, trompet, flügelhorn – Runar Tafjord, horn – Helge Førde, trombone – Stein Erik Tafjord,
tuba – Marcus Lewin, trommer
1. ”African Road”
2. ”Introduktion”
3. ”Da jeg mødte dig”
4. ”Benny Andersen intro”
5. ”Godmorgen Rosalina”
6. ”Forår med Rosalina”
7. ”Serenade til Rosalina”
8. ”Benny Andersen: Se min kjole”
9. ”Dans med Rosalina”
10. ”Hymne til skørheden”
11. ”Benny Andersen: Ophold”
12. ”Den vandrette vise”
13. ”Aftentur med Rosalina”
14. ”Rosalinas beundrer i Brønderslev”
15. ”Benny Andersen: Skabssvensker”
16. ”Længsel efter Rosalina”
17. ”Povl Dissing intro”
18. ”African Market Place”
19. ”Uwimanas blomster”
20. ”Benny Andersen: Mit hjertes indvandrer”
21. ”Rosalina”
22. ”Pjerrot, pjerrot græd nu ikke”
23. ”Svantes Lykkelige Dag”
24. ”Go’ nu nat”*
Med Povl Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers
Igen en strålende og veloplagt duo og et guddommeligt Brazz Band. (Se 25.1.2004)
2003.sep.

1-24 - CDR-2 ”ROSALINA I VEGA 8.9.2003”

Vega 8. sep. 2003
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2003

Prod. Tor Martin, Hans Bøgh Andersen

Povl Dissing, sang 1 – Tor Martin Mandrup-Møller, sang – Frank Thøgersen, trommer – Peter Bødker,
klaver og bas – Hans Bøgh Andersen, guitar
1. ”Mit sind er vildt og forvirret”
Med Tor Martin og Povl Dissing
Øvrige sange:
2. ”Livet”
3. ”Stregen”
4. ”Hyldest til Mie”
5. ”Vinden kom og pustede mig i øret”
6. ”Verden er for ung, for stærk og for hurtigt”
7. ”Hvad er det jeg kigger på sagde manden og gik i stå”
8. ”Du vil have glæden på din færden”
9. ”Hestesangen”
Tor Martin præsenterer sig selv og CD’en således: ”Jeg hedder Tor og er 34 år og spastiker. De tekster
du nu skal høre, handler om nogen af de tanker, jeg har gjort mig om livet.
Jeg håber du har tid til at sætte dig ned og lytte eller måske hører du musikken, mens du beskæftiger dig
med noget du godt kan lide.
Hovedbudskabet i teksterne er nok, at på trods af vanskeligheder, kan man alligevel få noget godt ud af
livet, bare man bruger det til det man helst vil.
Det er også vigtigt at huske at give glæde til andre. Det tror jeg, at jeg kan være med til gennem disse
sange og tekster.
For mig har det altid været vigtigt, at få nogen tanker ud. Det tror jeg, det er for alle, og det er vigtigt for
alle, at tro på sig selv og stå ved den man er.
Det, at tro på noget, har altid været vigtigt for mig, og jeg tror bestemt på, at Vor Herre har haft en finger med i spillet her.”
Tor Martin er stor Povl Dissing fan, derfor var det af stor betydning for ham, at PD sagde ja, til at medvirke. Han hjælpes godt gennem hele pladen af kor og band. Tor Martin har skrevet alle teksterne.
2003

1-9 – CD ”LIVET” IN HOUSE RECORDS ITHCD 0013
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2003.sep.23.
Povl Dissing, sang – Carsten Lund, guitar
1. Svantes Svanesang (2.45)
Med Povl Dissing og Carsten Lund
På trommeslageren Ken Gudmans hjemmeside (vedligeholdt af Helle Fastrup) var i en periode tre videoklip fra hans begravelse i Holmens Kirke den 23. september 2003. Et af dem viser Povl Dissing og
Carsten Lund synge og spille (1). Det er den med omkvædet: ”Mor Jer nu godt, når jeg er borte...”
2003.sep.

1 – VCD ”KEN GUDMAN’S BEGRAVELSE”
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2004.jan.14.

Live Falkonér Centret – sendt direkte i DR P4

Povl Dissing, sang, guitar – Benny Andersen, klaver
1. Venne-sang
2. Barndommens Land
3. Til En Flygtning
4. Svantes Lykkelige Dag
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Indsamling til fordel for jordskælvskatastrofen den 26. december 2003 i Bam i Iran - Konferencier Keld
Heick
Som altid er PD klar til at optræde ved et støttearrangement. Her åbner han og Benny Andersen aftenens
koncert, med tre smukke sange, som tematisk naturligvis passer til begivenheden og så ”hittet” til afslutning. En smuk indledning på koncerten.
2004.jan.

1-4 – CDR ”STØTTEKONCERT”
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2004.jan.25.

Live Store Vega, København - Prod. Brazz Brothers

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver – Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet flügelhorn – Jan
Magne Førde, trompet, flügelhorn – Runar Tafjord, horn – Helge Førde, trombone – Stein Erik Tafjord,
tuba – Marcus Lewin, trommer
1. ”Da jeg mødte dig” (7.38)
2. ”Godmorgen Rosalina” (6.13)
3. ”Forår med Rosalina”* (5.43)
4. ”Serenade til Rosalina” (4.26)
5. ”Dans med Rosalina” (5.08)
6. ”Aftentur med Rosalina” (5.39)
7. ”Rosalinas tilbeder i Brønderslev” (5.00)
8. ”Længsel efter Rosalina” (6.23)
9. ”Benny Andersen: Mit hjertes indvandrer” (1.25)
10. ”Rosalina” (7.59)
Med Povl Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers
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Endnu et mesterværk fra duoen, elegant suppleret af de supermusikalske Brazz Brothers. Bortset fra 9,
er alle Benny Andersens oplæsninger skåret fra. Brazz Brothers får stadig ikke et instrumentalnummer
med, men det er alt sammen OK, når man hengiver sig til alle sangene om Rosalina.
I booklet’en siger Benny Andersen: ”Rosalina er – lige som Svante – på én gang fiktiv og faktuel, opdigtet og virkelig. I 1981 blev jeg gift med Cynthia, som jeg havde kendt siden 1976. Hendes mellemnavn
var Rosalina og det inspirerede mig til en række sange, hvoraf de to første, ”Da jeg mødte dig” og ”Rosalina” kom med på Povl Dissings og min grammofonplade ”Oven visse vande” i 1981. Sidenhen havde
vi en Rosalina-sang med på alle vore CD’er. En enkelt sang, ”Rosalinas tilbeder i Brønderslev” er dog
ikke tidligere indspillet. Det er vanskeligt - og unødvendigt – at afgøre hvilke sange der blev mest populære, Svantes viser eller sangene til Rosalina. Jeg vil dog nævne, at i hvert fald to små piger, en sejlbåd,
en hund og en café blev opkaldt efter Rosalina. Inden Cynthia døde i slutningen af 2001 fortalte Povl
Dissing og jeg hende om vores projekt vedrørende en Rosalina-CD, hvad der glædede hende meget.
Og Benny Andersen slutter forordet med: ”Til Rosalina”, er ikke blevet en sørgelig mindeplade.
Tværtimod. Den udtrykker alvor såvel som glæde, humor og kærlighed, ganske i Rosalinas ånd.”
2004

1-10 – CD ”TIL ROSALINA” EXLIBRIS EXLCD 30098

2005
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Triple fould-out cover
*****

666

349

2004.feb.

DR 2 TV – Temalørdag ”60’erne”

Der er samlet en lang række klip fra TV-udsendelser fra 60’erne, som nu skal beskrive tiden. Det er
stort set plader, der bliver spillet. Der er (små) klip med PD fra ”Povl Dissing Show” 1968 – et kort
interview om at synge på udenlandsk – lidt om Shel Silverstein og Thøger Olesen og det at løbe tør for
tekster - ”Den grimmeste mand i byen” filmet på en skrotdynge med Benny Holst og Peter Thorup – ”25
min. endnu” live med Freddy Fræk – interview med Laus Bengtsson I alt 35 minutter.
2004.feb.

VCD fra TV2 ”60’ERNE”
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2004.feb.16.

Live at Sthens Kirke, Helsingør

Povl Dissing, sang – Ivar Kleive, orgel – Knut Reiersrud, guitar
1. ”Præludium”
2. ”Den signede dag”
3. ”Introduktion”
4. ”Moders navn er en himmelsk lyd”
5. ”Velkommen i den grønne lund”
6. ”Kirkeklokke! Mellem ædle malme”
7. ”Kimer i klokker”
8. ”Brud-marsch”
9. ”Jeg gik mig ud en sommerdag”
10. ”Hvad er det, min Marie”
11. ”Nu falmer skoven trindt om land”
12. ”I al sin glans nu stråler solen”
Med Povl Dissing, Ivar Kleive og Knut Reiersrud
Trioen med deres nyfortolkning af Grundtvig salmer. En stor spirituel oplevelse. Den forunderlige instrumentale sammensætning af kirkeorgel og el-guitar, fungerer fantastisk.
2004,feb.

1-12 – CDR ”Sthens Kirke”
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2004.feb.26.

Optagelse til Café Hack’s søndagsudsendelse den 29. februar 2004.

Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, keyboard – Jonas Dissing, hca – Las Nissen, guitar – Søren Dahl,
programvært
1. Dyrebar (3.21)
Med Dissing, Dissing, Las & Dissing
Udsendt den 29. februar dagen før gruppens tredie CD udsendes. En smule reklame skader ikke. Der
spilles uddrag fra et nummer fra pladen (Fjende og Ven) og der spilles ét nummer live. Hele udsendelsen
varer ca. 15 minutter.
2004.feb.

1 – CDR ”CAFÉ HACK”
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2004.mar. 23.

Go’ Morgen Danmark, TV2 – Live fra studiet på Hovedbanegården.

Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, keyboard – Jonas Dissing, hca – Las Nissen, guitar – Michael
Meyerheim, programvært
1. ”Solopgang”(3,23)
2. ”Interview”(6.33)
3. ”Lykkelig” (3.37)
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
Endnu et pr-interview for den nye CD. Selvom det er tidligt om morgenen er alle mand friske og klare i
mælet. Samtalen går mest på hvornår og –dan de fandt sammen, samt at de aldrig har været oppe at
skændes!
2004.mar.

1-3 – VCD fra TV ”GO’ MORGEN DANMARK”
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2004.jan.-aug. Optaget, mixet & mastereret i Happy Alley Rec. Area i København af Steen Svarre
Povl Dissing, sang 1 - Benny Holst, sang, guitar - Jacob Rathje, akustisk & elektrisk guitar, slide guitar,
guitar banjo, pasta, riskop, kor - Martin Andersen: akustisk & elektrisk violin – Jeppe Juul, Hammondorgel – Thor Backhausen, piano, harmonica – Wonder Brass, horn
1. "To gamle rødder" (2.47)
Med Benny Holst og Povl Dissing
Øvrige numre:
Engle har bare tæer
Det er så hvidt herude
Lagde du noget på tallerkenen
Lad der gå lang tid
Til evig tid (Forever Young)
Rastløs (Tomorrow is a long time)
Alt for høje mål
Nu star solen lavt ind
Julies sprog
Troy Seals' "Two Old Cats Like Us" på dansk v/Benny Holst daterer sig tilbage til Holst/Dissings lille
tourné i 1987. "Til evig tid" vandt Politikens 1. præmie for en Dylan oversættelse. "Det er så hvidt herude" af St. St. Blicher, sang Benny Holst og Povl Dissing tilbage i 1960'erne, men fik den aldrig indspillet. En strålende udgivelse, som gav Benny Holst en fortjent succes.
2004

1-10 - CD "HIMLEN MÅ VENTE" GAMBAS RECORDS GRCD 001
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2004.forår

Indspillet i Forstudier – Trommer i Granny Studio – Prod. Las Nissen

Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, sang – Jonas Dissing, mundharpe – Las Nissen, sang, guitar, bas,
keyboard – Jesper Elnegaard, trommer
1. ”Store avancer” (4.33)
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
Øvrigt indhold:
2. ”Gaia” – Lars Lilholt Band
3. ”Fra Bagdad til Ground Zero” – Klondyke
4. ”Dette land – dette folk” – Lasse Helmer
5. ”Fisken” – Røde Mor
6. ”Økologi ka’ vi li’” – Stig Møller
7. ”Jorden ryster” – Peter Sommer & Lise Westzynthius
8. ”Rabalder” – SP Just Frost m. Willi Jönsson
9. “Jorden går under i morgen” – Kenneth Thordal & Strandvaskerne
10. ”Et godtnok temmelig syret aggregat” – Souvenirs
11. ”Forårsmarch / Grøn lemom” – Vildnis
12. ”Tænk hvis – måske” – Benny Holst & Ren Besked
13. ”Hvad har min bror gjort!” – Håndswing
14. ”Internationale” – Kim Larsen & Kjukken
15. ”Sirius – Troen og Håbet” – Poul Krebs (hemmeligt track 1)
16. ”Fuglekvidder” – optaget af Stig Møller (hemmeligt track 2)
Hovedparten af sangene er indspillet i årets 4 første måneder. Idéen bag CD’en er: ”.. vi vil gerne slå et
slag for en global udvikling, der tager mere hensyn til natur og mennesker. Verden har endnu ikke for
alvor fået bugt med fattigdommen…” se mere på www.cdbu.dk
2004

1-16 CD ”BÆREKLANG” ØNCD 6006
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2022.marts

1-14 LP ”BÆREKLANG” TIO Records TIOL 009
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CD-Coveret er et trefoldigt folde-ud-cover

LP’en er udgivet på lysegrøn vinyl i 800 ex

Dissing-holdet medvirker kun på side 2

og er nummereret.
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2004.maj.13.

Det kgl. Teater – live på DR 1

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver – Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet flügelhorn – Jan
Magne Førde, trompet, flügelhorn – Runar Tafjord, horn – Helge Førde, trombone – Stein Erik Tafjord,
tuba – Marcus Lewin, trommer
1. ”Godmorgen Rosalina” (5.30)
2. ”Rosalina” (6.55)
Med Povl Dissing, Benny Andersen og Brazz Brothers
I anledning af kronprinsens forestående giftemål den 14. maj, blev afholdt en koncert i Det kgl. Teater –
en gave fra teatret til det kommende brudepar - hvor Frederik og Mary fik lov at indtage kongelogen!
Regentparret tog i dagens anledning i stedet sæde i kavalérlogen.
Torsdag var dagen før dagen, og derfor nærmest bugnede København af kronede hoveder fra hele Europa. I teatret var 1.100 gæster inviteret til festforestillingen. Ikke hr. og fru Jensen, men alle fra den kongelige familie, kongelige fra andre lande, Mary Donaldsons familie, den franske Monpezat-familie og
prinsesse Alexandras forældre, Richard og Christa Manley. Det officielle Danmark var yderligere repræsenteret af regeringen, politiske partier, embedsmænd, adelige og det kommende brudepars venner.
Efter pausen og den såkaldte kur, hvor de kongelige hilser på gæsterne, kommer både Kashmir, Wagner-opera og Povl Dissing og Benny Andersen på scenen. Frederik afslørede sig som fan af duoen, da
han kunne synge med på Dissing/Andersens bidrag! Stort bifald til duoen og Brazz Brothers. Dansk,
Norsk og Svensk samarbejde når det er bedst.
Deltagerliste:
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsen
Kronprins Frederik
Mary Elizabeth
Prins Joachim
Prinsesse Alexandra
Ekskong Konstantin
Eksdronning Anne-Marie
Eksprinsesse Alexia
Hr. Carlos Morales Quintana
Ekskronprins Pavlos
Ekskronprinsesse Pavlos
Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil.
Prinsesse Elisabeth.
Le Comte Etienne de Laborde de Monpezat
La Comtesse Etienne de Laborde de Monpezat
Le Comte Raphaël de Laborde de Monpezat
Le Comte Bertrand de Laborde de Monpezat
Le Comte Arthur de Laborde de Monpezat
Le Comte Jean-Baptiste de Laborde de Monpezat
La Comtesse Jean-Baptiste de Laborde de Monpezat
Mlle. Clemence de Monpezat
Le Comte Grégoire de Laborde de Monpezat
Le Marquis Florent de Laborde de Monpezat
M. Claude Bardin
Mme. Claude Bardin
M. Xavier Bardin
Mme. Xavier Bardin
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Dronningen af Norge
Kronprinsen af Norge
Kronprinsessen af Norge
Prinsesse Märtha Louise
Hr. Ari Behn.
Kronprinsen af Japan
Prins Lorenz af Belgien
Prinsesse Lorenz af Belgien
Prins Laurent af Belgien
Prinsesse Laurent af Belgien
H.E. Major General Michael Jeffery, Govenor-General of Australia
Mrs. Michael Jeffery
H.E. Richard Butler, Governor of Tasmania
Statsminister Anders Fogh Rasmussen med frue.
Samtlige ministre med følge
Ambassadører
Man må formode, at der var en del raslen med juvelerne… selvom Povl og Benny havde ”glemt” at tage
deres Dannebrogsordener på. Fy skamme…
2004.maj

VCD fra TV ”Royal Gala”

344
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2004.maj.21.

DR P1
1. ”Danskere, der blev i Grønland” (9.49 min.)
Povl Dissing, fortæller

I fjerde og sidste afsnit om Danskere der blev i Grønland fortæller Poul Dissing om, hvorfor Grønland
og grønlænderne er skyld i, at han blev digter. Før han kom til Nuuk havde han kun sunget kopimusik,
men for ikke at stå tilbage for de unge grønlændere måtte han sætte sig ned og digte sin første sang.
*****
2004.juni

Indspillet i Millfactory

Stine Michel, sang, kalimba – Povl Dissing sang 1,6,9,10,11 – Dalia Faitelson, guitar, kor – Tira Skamby Madsen, perkussion, kor – Morten Lundsby, bas, kor – Benita Haastrup, trommer – Bjarke Faldgren,
violin, bratsch – Martin Seeberg, drejelire, jødeharpe, fløjte – Toke Møldrup, cello
1. ”Den sorte brud” (4.29)
2. ”Lad skyggerne danse” (5.04)
3. ”Du min elskede” (5.33)
4. ”Månemelankoli” (6.38)
5. ”Hvis du tør” (5.39)
6. ”Kød på kroppen” (5.13)
7. ”Tørst” (3.48)
8. ”Alt for stille” (5.23)
9. ”Kærligheden kalder” (4.04)
10. ”Under isen danser floden” (4.56)
11. ”Lad skyggerne danse” (Remix) (3.59)
Stine Michel og Povl Dissing
Finn Smed Sahlholdt, Jyllands-Posten marts 2005:
Stine Michel – Lad Skyggerne Danse
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Lytteren spidser øren med det samme. Povl Dissings stemme dukker frem uden akkompagnement. I 24
sekunder varer den specielle begivenhed inden han får hjælp af musikerne og Stine Michels stemme.
Povl Dissing medvirker på fem af de 10 numre, selv om Stine Michel demonstrerer, at hun vokalt nemt
klare sig selv. Der er bare den særlige atmosfære omkring Povl Dissings stemme. som ord har svært ved
at forklare.
En anden kendt dansker, H.C. Andersen, har inspireret Stine Michel. Hun har skrevet alle albummets
sange på baggrund af eventyret Skyggen, og musikalsk bygger de på den nordiske visetradition. Orientalsk indflydelse høres dog undervejs.
Nogle er rene popnumre som ”Du min elskede”, mens andre passer ind på den nuværende spændende
folkemusikscene med harmonika og violin til at underbygge stemningen.
Stine Michel er 30 år og uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium. Hun blev sidste år nomineret
i kategorien Årets debut ved Danish Music Award Folk for sin cd ”Til de elskende”.
2005.03.

1-11 – CD ”LAD SKYGGERNE DANSE”
BONNIER AMIGO MUSIC GR. 334 50793
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*****
2004.jul.8.

Live på Det kgl. Teater

Som et led i Copenhagen Jazzfestival 2004, blev der afholdt 5 koncerter på Det kgl. Teaters gamle scene
Én af dem var med Dissing/Andersen og Brazz Brothers. Den kongelige familie glimrede ved deres
fravær og kongelogen stod denne gang tom.

Dissing og Andersen diskuterer brevet fra ”Rosalinas beundrer i Brønderslev” - Fra Det kgl. Teater
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2004.aug.

Optaget i Bølgens lydstudie i Ålsgårde
Povl Dissing, oplæser - Morten Steen, musik
1. ”Svends Historier”
Oplæsning Povl Dissing

Efter Niels Lunds bog
2004

1 – CD-2 LYDBOG ”SVENDS HISTORIER” PER KOFOD LYT & LÆS
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2004.aug.

Optaget i Bølgens lydstudie i Ålsgårde
Povl Dissing, oplæser - Morten Steen, musik
1. ”35 Kilos Håb”(1 time 39.44)
Oplæsning Povl Dissing

Efter Anna Gavalda’s bog2004

1 – CD-2 LYDBOG ”35 KILOS HÅB” PER KOFOD LYT & LÆS

*****
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2004

Povl Dissing, oplæser 1. ”Orla Frø-Snapper”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om ”en af de værste bøller i den lille by”.
2004

1 – CD-2 LYDBOG ”ORLA FRØ-SNAPPER” DBC
*****

2004

Povl Dissing, oplæser
1. “Per og bette Mads”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om ”Per og bette Mads er fulde af skæg og ballade. En nytilflyttet pige bliver
deres næste offer, men hun viser sig at være deres overkvinde”.
2004

1 – CD LYDBOG ”PER OG BETTE MADS” DBC
*****

2004

Povl Dissing, oplæser
1. “Hodja fra Pjort”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om ”Hodja fra Pjort leder efter sit stjålne flyvende tæppe”.
2004
2004

1 – CD-2 LYDBOG ”HODJA FRA PJORT” DBC
Povl Dissing, oplæser
1. “Frode - og alle de andre rødder”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om Frode: ”Det skorter ikke på fiffige indfald, da 7-årige Frode og hans ikke
helt almindelige kammerater går i gang med at opklare mysteriet om løbehjulstyven”.
12. del er færdiggjort af familien på grundlag af Ole Lund Kirkegaards udkast
2004

CD-2 LYDBOG ”FRODE – OG ALLE DE ANDRE RØDDER” DBC
*****

2004

Povl Dissing, oplæser
1. ”Gummi-Tarzan”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards ”Gummi-Tarzan”: ”Hans far kalder ham Gummi-Tarzan, fordi han så gerne vil
have en stærk søn, men Ivan Olsen er lille og tynd og ikke spor stærk, førend den dag han møder heksen”.
2004

1 – CD LYDBOG “GUMMI-TARZAN” DBC
*****
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2004

Povl Dissing, oplæser
1. “Lille Virgil”
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om: ”Lille Virgil, der bor i et hønsehus, laver mange skarnsstreger sammen
med Oskar og Carl Emil”.
2004

1 - CD-2 LYDBOG ”LILLE VIRGIL” DBC
*****

2004

Povl Dissing, oplæser
1. ”Albert”(2 timer 43 min.)
Oplæsning Povl Dissing

Ole Lund Kirkegaards bog om: ”Drengen Alberts fantastiske oplevelser med røveren Rapollo”.
2004

1 – CD-3 LYDBOG ”ALBERT” DBC
*****

2004.sep.26.

Live-optagelse, Store Vega, København

Poul Dissing, sang 1 – Nicolai Munch Hansen, kontrabas – Rune Kjeldsen, guitar – Søren Kjærgaard,
piano og orgel
1. ”Fugl på en snor”
Povl Dissing
Øvrigt indhold:
2. “Hey, that's no way to say goodbye” - Tower of song
3. “Her og nu” -Aud Wilken
4. ”Hvem i ilden” - Olesen-Olesen
5. ”Du ved hvem jeg er” - Camilla Munck
6. ”Alexandra tabt” - Allan Olsen
7. ”Der er krig” - Anders Dohn
8. ”Pergament hotel” - Nikolaj Nørlund
9. ”Halleluja” - Steffen Brandt og Tina Dickow
10. ”Jeg er din mand” - Under Byen
11. ”For skønheds skyld” - Allan Jensen
12. ”Miraklet” - Niels Skousen
13. ”Ved den mørke flod” - Lise Westzynthius og Maria Friis
14. ”Din gamle blå frakke” – Nanna
15. ”Alle ved besked” - Claus Hempler
16. ”Minder” - Jens Unmack Larsen
17. ”Lukketid” - Ulla Henningsen
Leonard Cohen hædres - på dansk- af hele eliten i dansk pop og rock. Og det sker live i en optagelse fra
Store Vega i København.
2004

LP-2 – “PÅ DANSKE LÆBER” AUDITORIUM TRBL 112 VIN-DVP004

363

2004

CD – “PÅ DANSKE LÆBER” AUDITORIUM TRBL 112

343

2004

DVD – “PÅ DANSKE LÆBER” AUDITORUM TRBL DVD 001

676

LP-2 udgave
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CD-udgave
*****
2004.okt.24.

Live i Store Vega, København – DR2 TV

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, klaver, oplæsning – Brazz Brothers: Jarle Førde, trompet flügelhorn – Jan Magne Førde, trompet, flügelhorn – Runar Tafjord, horn – Helge Førde, trombone – Stein
Erik Tafjord, tuba – Marcus Lewin, trommer
1. ”Da jeg mødte dig” (6.58)
2. ”God morgen Rosalina” (5.47)
3. ”Skabssvenskere” (6.00) - Benny Andersen læser
4. ”Dans med Rosalina” (4.46)
5. ”Rosalinas tilbeder i Brønderslev” (4.34)
6. ”African Marketplace” (6.59) – Brazz Brothers
7. ”Mit hjertes indvandrer” (1.23) - Benny Andersen læser
8. ”Rosalina” (7.04)
9. ”Go’ nu nat” (4.30)
10. ”Mit hjertes indvandrer” (1.25) – oplæsning
11. ”Rosalina” (7.59)
Med Povl Dissing, Benny Andersen & Brazz Brothers
En optagelse fra ”Rosalina”-tournéen. Benny Andersen annoncerer numrene. En meget veloplagt duo og
Brazz-band. Publikum lever med i alle sange.
En strålende koncert til minde om Rosalina, som døde i julen 2001. Koncerttournéen var en lang succes,
og den CD der kom ud af touren, er fremragende. Musikken er arrangeret af de norske Brazz Brothers
og er fængende.
Klip herfra blev brugt til udsendelsen: ”Tillykke Benny!” beskrevet nedenfor.
2004.okt.

1-11 – DVD fra DR2 TV ”STORE VEGA 24. OKT. 2004”
*****
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2004.nov.6. (udsendt)

DR2 TV
1. “Tillykke Benny!”
Med Benny Andersen, Povl Dissing o.m.a.

Temalørdag 06. november 2004 kl. 20:00
Fra DRs foromtale: ”Gæster i studiet, gamle klip, ny kærlighed, gode historier og masser af musik er
ingredienserne, når DR2 byder på temalørdag med hele Danmarks populære digter og komponist, Benny
Andersen, der fylder 75 år dagen efter.
Den lille digter med det store hjerte, Benny Andersen, fylder 75 år den 7. november. Dagen før, lørdag
6. november, hylder DR2 den populære forfatter med en hel temalørdag.
Dorte Fals er taget til Vega, hvor Benny Andersen senere på aftenen igen skal på scenen med Povl Dissing og det norske hornorkester Brazz Brothers. Povl Dissing synger Bennys kærlighedssange til Rosalina, akkompagneret af Brazz Brothers. En koncert, der - da holdet startede deres Rosalina-turné - blev
kaldt himmelsk af pressen, og hvor anmelderne i samme forbindelse undrede sig over, om man kunne
anmelde en solopgang....
Nygift: Som bekendt har Benny Andersen skrevet sangene til og om sin elskede Rosalina - hans kone,
som døde for næsten tre år siden. 20 lykkelige år havde de sammen, og det tog hårdt på Benny Andersens ellers ukuelige livslyst, da hun døde. Men livslysten og glimtet i Benny Andersens øje er vendt
tilbage. Og seerne kan i programmet møde årsagen til det: Nemlig Elisabeth Ehmer, Benny Andersens
nye kærlighed - og nye kone. De to er nemlig nygifte. Hvordan Benny friede og Elisabeth sagde ja, fortæller de til Dorte Fals i løbet af aftenen.
I programmet fortæller Benny Andersen om sin barndom og sin opvækst, og han forklarer, hvad han
mener, når han kalder sig selv ”konstruktiv alkoholiker”. Han fortæller om Snøvsen - som alle går fra.
Og selvfølgelig om tøffelhelten og melankolikeren Svante - der for 30 år siden blev Benny Andersens
folkelige gennembrud - og som siden er blevet folkeeje.
Gæster: I løbet af aftenen vil forskellige gæster dukke op - bl.a. vennen gennem 50 år, forfatteren, digteren og journalisten Niels Barfoed og digteren T.S. Høegh med et digt til Benny Andersen og de giver et
nummer sammen. Også hjertevennen, kollegaen, digteren og præsten Johannes Møllehave kommer på
besøg i studiet. Der er også indslag med veninden gennem mere end 30 år, Anne Frederiksen, der bl.a.
fortæller, hvorfor Benny har det bedst i kvindeligt selskab.
Der vil naturligvis også være masser af musik i programmet - eksempler fra Benny Andersens lange
karriere. Og også et gensyn med programmet SPOT, som fulgte Benny, Povl Dissing og Brazz Brothers
rundt med bandbussen på deres Rosalina-turné sidste år. Og aftenen slutter med et fyldigt uddrag af
Rosalina-koncerten i Vega.”
Indhold:
”Min tid” (med et klip af PD fra DUT 1967, hvor han synger ”Sov nu du lille”)
”Her er dit liv” (10 min. med et par små PD klip)
”Alle går fra snøvsen”
”Livet er at vælge” Barfod – T.S. Høegh
”Længsel efter Rosalina” PD – BA og Brazz Brothers Vega 24. okt. 2004
”Svantes lykkelige dag” PD – BA og Brazz Brothers Vega 24. okt. 2004
”Kan man glemme en glassplint i fingeren”
”Det skal mærkes, at vi lever” Johs. Møllehave
”Da jeg mødte dig” PD – BA og Brazz Brothers Vega 24. okt. 2004
”Benny og damerne”
”Spot – Benny Andersen” i Bandbussen fra aug. 2003 på ”Rosalina touren” PD klip
”øve 27. aug. i Lyngby plus klip fra den første koncert i Lyngby og fra Vostrup 31. aug.”
”PD fortæller om da Benny mødte Rosalina”
”Klip fra 1974 med ”Brev fra dig” og ”Rosalina” fra 1982”
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”Klip fra koncert i Vega 7. sep. 2003” (eneste klip, hvor tøjet passer med mine fotos!)
”Rosalina koncert – Vega 24. okt. 2004”
”God Morgen, Rosalina”
”Dans med Rosalina”
”Rosalinas tilbeder i Brønderslev”
”Mit hjertes indvandrer”
”Go’ nu nat”
Et enestående portræt af vor nationaldigter.
2004

DVD fra DR2 ”TEMALØRDAG – TILLYKKE BENNY”

348

****

Fra Vega 8. sep. 2003
*****
2005
Per Vers, DJ Static, DJ Noize, DJ Large, Jens Bjørnkjær, Kristoffer Sjelberg, Ole Thestrup, Homeboyakademiet, Luco, Camille Jones Povl Dissing m. fl.
1. ”Trøstesløs Café” (5.36)
Med Per Vers og Povl Dissing
Øvrige titler:
Intro –
Black power - sang af Camille Jones
City of dreams
Skattesmæk
Singlepigen part 1 - starring Ole Thestrup, feat. Homeboyakademiet
Fyldosof
Dramadronning / sang af Luco
Bollywood blues
Fjernsyn for dig
Brandalarm
Moder Vor
Et øjebliks stilhed
Pibekoncert
Singlepigen part 2 / starring Ole Thestrup, featuring Homeboyakademiet

680

Vagabond
Lukker, slukker & bukker
Per Vers (Per Uldal) er en af de rappere, hip hop’ere, som fornyr genren. Han har de mest finurlige ordstrømme med fine ”nye” selvopfundne ord. Som han siger i en TV-serie med Niels Hausgaard: Det er
ikke mig, der rapper for hurtigt, det er dig der lytter for langsomt! Til manges – måske alles – overraskelse fik han Modersmål-Prisen i 2014! Modersmål-Selskabet siger:
Begrundelse for valget af Per Vers
Per Vers kan alt med det danske sprog og får derfor Modersmål-Prisen 2014
Per Vers viser os, at det danske sprog kan alt, for han kan alt med det danske sprog. Per Vers styrker
sproget. Han udvikler sproget. Vi låner alle sammen ord og udtryk fra andre sprog og kulturer. Per Vers
har lånt en hel genre og fordansket den. Han spreder sprogglæde ved at lege med det danske sprog. Han
giver det danske sprog højstatus i en ungdomskultur. Sprogglæden smitter.
Derfor får Per Vers Moddersmål-Prisen 2014.
Danske Per Vers er kreativ og innovativ. Per Vers er en rapkunstner, en ordkunstner, en ordjonglør, en
omvandrende rimordbog, en sprogtroldmand og en usædvanlig sproglig begavelse. For ModersmålSelskabet er Per Vers også en rollemodel. Han er sprogligt kreativ og innovativ, sådan som vi har brug
for det, sådan som man kun kan være det på sit modersmål.
2005.05.18.

1 – CD “VERS 1.0 PROMO” PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA

415

2005.05.18.

1 – CD “VERS 1.0” PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA PERCD 01

404

Promo-udgave 1. CD’en er helt blank uden tryk
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Promo-udgave 2

Intet mindre end et fire-foldigt-folde-ud cover skal der til Per Vers’ debut CD

Af Ole Jakobsen - Mail-interview med Per V
Per V har netop udgivet solo-albummet ‘Vers 1.0’. I den forbindelse har vi stillet rapperen en håndfuld
spørgsmål.
Du kan bl.a. høre om meningen med nummeret ‘Black Power’, om Pers syn på piratkopiering og om
hans samarbejde med Povl Dissing på nummeret ‘Trøstesløs Café’.
Vi stillede albumaktuelle Per V en håndfuld spørgsmål. Her er hvad, han svarede.

682

‘Vers. 1.0’ er din debut som solokunstner. Hvordan er det at stå på egne ben for første gang?
Haha, ja det er sgu forslaget til mottoet for nul-fem: “Bedre at stå på egne ben, end at træde på andres
tæer”!
Det er jo luksus at kunne bestemme hele lortet selv rent kreativt, men det opstår jo af sig selv sammen
med dem, man nu laver musikken sammen med.
Lige nu tænker jeg mere, at det er fanme et altopslugende fuckin’ fuldtidsarbejde at stå for alt det praktiske arbejde i forbindelse med udgivelsen. Men hey…det‘ INDEPENDENT ad helvede til, haha!
Du har fået hjælp fra en række mere eller mindre prominente kunstnere. Hvilke af disse samarbejder har
betydet mest for dig. Musikalsk og ikke mindst personligt?
Jeg har lært noget af dem alle sammen, så jeg vil nødigt skulle fremhæve nogen. Fælles for dem alle er,
at jeg har kendt dem i lang tid, hvor vi har snakket om at hooke op, og det derfor er en rigtig god fornemmelse endelig at have produceret et lille stykke kunst sammen.
Nummeret ‘Black Power’ handler på overfladeniveau om kaffens lyksaligheder. Men er det ligeså meget
om det med at være en hvid mand i en sort musikkultur?
Nej, det er bare en lidt federe titel, end hvis kaffehyldesten hed “Kaffe Er Vel Nok En Svedig Drik”. Og
så er det jo cool at forvirre folk lidt – at de kigger på titlen, før de hører nummeret og tror at de skal høre
en lang superseriøs smøre om borgerrettigheder.
Bonusinfo: Dan Turell har skrevet et essay om, hvordan kaffen var forbudt i Sverige, da den kom hertil
fra araberne!
Nummeret ‘Brandalarm’ handler om piratkopiering. Som kunstner, hvad er dit syn så på det?
Det er jo et stort spørgsmål. Jeg tror grundlæggende altid, at musikken vil klare sig. Nummeret er hverken for eller imod, jeg snakker mere om, hvordan vi må forholde os til en ny virkelighed.
Jeg har lige fået at vide, at teksten til ‘Brandalarm’ skal bruges i en konference om digital musikformidling. Dér er der helt sikkert nogen folk, der har mere forstand på det end mig...
Nummeret 'Trøstesløs Cafe' (sammen med Povl Dissing) er det måske mest triste og tunge danske hiphopnummer nogensinde. Hvad har inspireret dig til dette nummer?
Jeg har været kæmpe Povl Dissing-fan siden han lagde stemme til børnetime, dengang jeg så dét hver
dag. Du har måske hørt dén der med, at hvis man får spillet noget musik som helt lille, så vil det blive
ved med at påvirke dig følelsesmæssigt resten af livet - og sådan har jeg det helt sikkert med Povls
stemme.
Og hans plader med Benny Andersen er for mig noget af det smukkeste danske kultur, der findes. Så da
det blev muligt at genindspille dette alt for ukendte nummer med ham, så var det jo bare på!!
Og har du så ellers en sidste kommentar?
NOPE!
*****
PÅ - dk/2012/04/02/per-vers-feat-povl-dissing-fri-fallit – kan man læse om Povl Dissing og Per Vers'
samarbejde og se videoen til "Fri og fallit", hvor PD medvirker. (Fra CD'en "EGO" (2.0) som udkom i
2011)
*****
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Publiceret den 23. maj 2005
"Andersens Drømme" - Udgivelse og koncertrække
På mandag, den 23. maj, udkommer Nikolaj Nørlunds Andersen-cd-projekt "Andersens Drømme", og
allerede nu på lørdag skydes JVBs koncertrække "Andersens Drømme - Live på Brandts" i gang på
Amfi-scenen ved Brandts Klædefabrik i Odense.
Af Anders Wilhelm Knudsen - H.C. Andersen 2005 - 18 Maj 2005 - "Andersens Drømme":
Albummet er et stort anlagt samarbejde mellem danske lyrikere, musikere og solister. Med udgangspunkt i de drømme H.C. Andersen skrev ned livet igennem, har en lang række lyrikere leveret tekster,
som Nørlund igen har skrevet det meste af musikken til.
Nikolaj Nørlund, der sidste år høstede stor anerkendelse for Leonard Cohen-projektet "På danske læber", udtaler:
"Da jeg fik henvendelsen fra H.C. Andersen-fonden i efteråret, var jeg beæret men også noget nervøs
over så stor og diffus en opgave. Men efter nogle sonderinger fandt jeg frem til den samling af drømme
som H.C. Andersen i løbet af sit liv skrev ned. Det synes jeg var det helt rigtige grundlag at lave et popalbum på.
Samtidigt syntes vi, at et album i denne sammenhæng krævede tekster på et højt niveau, og derfor har vi
inviteret en række af landets bedste lyrikere til at skrive tekster med udgangspunkt i Andersens forskellige drømme.
Den grundlæggende idé er, at vi fejrer den store digter ved at skabe noget helt nyt. Vi har valgt ikke at
forsøge at illustrere nogen af hans eksisterende værker, men at tage udgangspunkt i det andersenske
'mood', som man finder i drømmene. Det er udgangspunktet for et romantisk men også dramatisk
pop/rock-album".
Sangene bliver fremført af forskellige solister akkompagneret af et 10 mand stort orkester. Albummet
udkommer 23. maj.
Sangene og albummet har dog kunne opleves live flere gange, både i Odense og i Århus. F.eks. spillede
en række af kunstnerne til en succesfuld koncert i forbindelse med åbningen 2. april i Odense.
Fra koncerten i Odense 2. april.
Nørlund har både haft fat i veletablerede danske forfattere samt nogle af de danske upcoming forfattere
foruden en række nye og gamle navne indenfor musikbranchen.
Lyrikere: Lone Ørslev - Katrine Marie Guldager - Peter Laugesen - Lars Frost - Ursula Andkjær Olsen Naja Marie Aidt - Haakan Sandell - Lars Skinnebach - Pia Juul - Thomas Öberg - Pejk Malinovski - Pia
Jacobæus - Jørgen Leth - og H.C. Andersen selv.
Solister
Mikael Simpson - Alberte Winding – Teitur - Niels Skousen - Solveig Sandnes - John Guldberg - Peter
Sommer - Maria Laurette Friis - Cecilia Nordlund - Signe Høirup - Henriette Sennenwaldt - Claus
Hempler - Kira Skov - Nanna Lüders - og Povl Dissing
Musikere:
Kresten Osgood - Nicolai Munch-Hansen - Jesper Lind - Rune Kjeldsen - Søren Kjærgaard - Kasper
Tranberg - Mads Hyhne - Ned Ferm - Emma Samuelson - Bryndis Bragadottir - Yannick Dondelinger Mette Brandt - Rune Olesen - Maria Friis - Marie Fisker
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1. ”Halvvejs vågen”
Povl Dissing
2. Mit herredømme – Nicolaj Nørlund - Mikael Simpson
3. Forår – Alberte
4. Syner – Teitur
5. Tåbelige menneske - Niels Skousen
6. Brand - Niels Skousen
7. Lykken - Solveig Sandnes
8. Svaghed i mit kød - Peter Sommer
9. Dæmonen - Maria Laurette Friis
10. Mit rasande häst - Cecilia Nordlund
11. Det skønneste smil - Signe Høirup
12. 21. århundredes ærinde - Claus Hempler
13. Fæl drøm - Kira Skov
14. Sömnen har fått vingar - Thomas Öberg
15. 117nde drøm om Paris - Nanna
2005.05.

CD – “ANDERSENS DRØMME” AUDITORIUM TRBL 113

416

2005.

LP-2 – “ANDERSENS DRØMME” DVP 012A-D

457

CD-udgve

LP-2 udgave
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*****
2005.juli.29-30.

Live Magasinet, Odense – TV2 Fyn TVF – 11’eren

Povl Dissing, sang – Mathilde Bondo, violin, vokal 1-3 – Lasse Helner, guitar, vokal 2,3 – Hugo Rasmussen, bas 1-3 – Kell Dalager, keyboard, 1-3 - Trine Dyrholm, sang 3 – Peter Thorup, sang, guitar 3 –
Ole Fick, guitar, 3 – Rasmus Helner, sang 3 – Iben Kellermann, sang 3
1. ”Som stjernerne på himlen blå” (3.47)
2. ”Der mangler noget” (3.31)
3. ”Alle mine venner” (4.18)
Med Povl Dissing og Lasse og Mathilde m.fl.
En optagelse fra TV-Fyn af Lasse og Mathildes 30 års jubilæumskoncert, som blev sendt over to dage.
De havde inviteret flere gæster end Dissing: Trine Dyrholm, Iben Kellerman, Kell Dalager, Hugo Rasmussen, Ole Fick og Peter Thorup. Indledningsvis er der et kort udsagn fra PD om, at de 30 år er gået
hurtigt.
2005.jul.

1-3 - DVD fra TV ”LASSE & MATHILDE – 30 ÅRS JUB. KONCERT”

375

2005

2,3 CD-2 "FYN ER FIN FOREVER" COPE COPECD 121 PROMO

356

2005

2,3 CD-2 "FYN ER FIN FOREVER" COPE COPECD 121

390

2010

3 – CD + DVD ”LASSE & MATHILDE – ALLE DE BEDSTE”
SONY 8697743562

410
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Promo udgave
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2005.jul.-dec.

Indspillet på Dansebjerg, Samsø og Cleansound, Kbh.
Exc. Prod. Poul Krebs og Poul Martin Bonde

Povl Dissing, sang 1 – Christer Jansson, trommer og percussion – Allan Nagel, bas – Morten Buchholtz,
keyboards og piano – Ola Gustafsson, guitar – Moh Denebi, ak. guitar – Julie Maria, kor – prod. Søren
Mikkelsen og Poul Krebs
1. ”Bag de blå bjerge”
Med Povl Dissing
Sange:
2. ”På fredag blir’ jeg svensker” – Christian Juncker
3. ”Den morgen i Madrid” – AnniOne og Poul Krebs
4. ”Håb” – Michael Falch
5. ”Lucas” – Søs Fenger
6. ”Din nye veninde” – Elisabeth
7. ”Hertugen af Hovedbanegården” – Kenneeth Thordal
8. ”Happy Hour” – Peter Belli
9. ”Selvom støvet hang i lyset” – Alberte
10. ”Hassans Kiosk” – Poul Krebs
11. ”Postkort fra livet” – Gitte Naur og Ivan Pedersen
Hørefilm:
12. ”Langtur” – Henrik Strube
13. ”Dagbog fra Mozambique” – Jørgen Poulsen og Søs Fenger
14. En patetisk parentes” – Gitte Løkkegaard
15. ”Perlesnoren” – Poul Martin Bonde
16. ”Now I know” – Niels Erik Stampe og Marianne Lewandowski
17. ”14.05.04” – Stine Holm Joensen
18. ”Harry på havnen” – Anna Lica
19. ”Tilskuer til livet” – Jan Haugaard
20. ”Hans ku’ ikke nyde noget” – Viggo Sommer
Fra booklet’en: ”Postkort fra livet handler om denne vekselvirkning mellem det levede liv of fortællinger, sange og musik om livet. På P4 har lytterne fået en unik mulighed for at give inspiration til nogle af
de mest talentfulde danske sangskrivere, tekstforfattere og musikere. På hjemmesiden dr.dk/postkort har
det siden sommeren 2005 været muligt at indsende et elektronisk postkort til P4, ringe ind og fortælle en
historie eller ”anmelde” nogen, man vidste, gik rundt med en god historie. Disse blev siden sendt til
Poul Krebs, der selv lavede historierne om til sange eller gav dem videre til en række danske kunstnere.
Resultatet kan du høre på de to cd’er.”
PD’s bidrag handler om Grønland, isbjerge og indledes med en ”grønlandsk-tromme”. En fin lille ting,
hvor han også får afleveret ”krakkemut”. Poul Krebs har skrevet den. Inspireret af et postkort fra Ulla
Uhrskov, som hun kaldte ”De blå fjelde”.
2006

1-20 – CD ”POSTKORT FRA LIVET! CMC-DR C 00201-2
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Ny-indspilning af ”Svantes Viser”:
2006.jan.29. Prøvekoncert i Værket, Randers til ny Svante CD og DVD – 18 min. sendt i TV.
2006.jan.30. CD optagelse i studiet
2006.jan.31. DVD optagelse i Værket, Randers
*****
2003.jan.29.

DR2 TV – Live Værket i Randers

Povl Dissing, sang og guitar – Benny Andersen, klaver og fortællinger – Jens Jefsen, bas – Morten
Lund, trommer
1. ”Lille sang til Nina”
2. ”Svantes drikkevise”
3. ”Årstiderne”
4. ”Svantes lykkelige dag”
5. ”Go’ nu nat”*
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Benny Andersen introducerer de enkelte sange.
2003.jan.
1-5 – DVD fra TV ”PRØVEKONCERT”
2006.jan.30.
PUK-Studierne i Randers – prod. Tom Bilde
Lydtekniker: Jakob Meinert
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Povl Dissing, sang og guitar – Benny Andersen, klaver og fortællinger – Jens Jefsen, bas – Morten
Lund, trommer
1. ”Lille sang til Nina” (2.18)
2. ”Svantes drikkevise” (2.37)
3. ”Svante i stormagasinet” (3.34)
4. ”Svante i Paradis” (1.59)
5. ”Længsel efter Sverige” (3.19)
6. ”Årstiderne” (2.26)
7. ”Svantes forårssang” (3.43)
8. ”Muddermålet” (4.29)
9. ”Svantes sorte vise” (3.40)
10.”Brev fra dig” (2.27)
11. ”Svantes allergiske vise” (2.37)
12. ”Svantes lykkelige dag” (3.15)
13. ”Den værste sult” (2.53)
14. ”Svantes svanesang” (2.54)
15. ”Ninas tema” (2.09)
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16. ”Bjørnen Vågner” (4.31)
17.” Barndommens land” (4.31)
18. ”Vennesang” (3.46)*
19. ”Hymne til natten” (4.23)
20. ”Go’ nu nat” (5.09)*
Med Povl Dissing og Benny Andersen
En ”opdatering” af mesterværket! Tilføjet er den allerførste Svante Vise, inden Svante var født: ”Brev
fra dig” (10). De to numre fra filmen ”Da Svante Forsvandt”, er også tilføjet (11,15), og så er der hele 5
bonusnumre (16-20), som ikke har noget med Svante at gøre.
Et pragtfuldt mesterværk gentaget endnu mere pragtfuldt! Der er solgt langt over 100.000 eksemplarer
af den første indspilning, uden at de medvirkende har fået noget ud af det. NU får de det de skal ha’ og
har fortjent det.
Dagen efter var der live-optræden på Værket i Randers og det blev filmet og siden udsendt som DVD.
Udgivet som enkelt CD (rødt cover) og som CD + DVD (olivengrønt cover).
2006

8,12,16 – CD ”LYTTEKOPI – FORÅRET 2006” RECART MUSIC
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2006

1-20 – CD ”SVANTES VISER” RECART MUSIC R 60068-2

289

2006

1-20 – CD + DVD ”SVANTES VISER” RECART MUSIC R 60061-0

383

2006

2,6,10,12,20 – DVD fra ”DR 2 TEMA”

439

2007

1 – CD-2 ”FOLK AND ROOTS FROM DENMARK 2007” FF 80701

Forskræp med helt blank CD
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CD-only udgaven.
2006.jan.31.

Live Værket i Randers – prod. Tom Bilde – videoprod. Hans Lydiksen
Lydtekniker: Kristian Gislason

Povl Dissing, sang og guitar – Benny Andersen, klaver og fortællinger – Jens Jefsen, bas – Morten
Lund, trommer
1. ”Lille sang til Nina” (2.34)
2. ”Svantes drikkevise” (2.36)
3. ”Svante i stormagasinet” (3.29)
4. ”Svante i Paradis” (1.50)
5. ”Længsel efter Sverige” (2.57)
6. ”Årstiderne” (2.13) Endelig version
7. ”Svantes forårssang” (3.04)
8. ”Muddermålet” (4.25)
9. ”Svantes sorte vise” (3.04)
10. ”Brev fra dig” (2.28)
11.”Ved pølsevognen” (3.53)
12. ”Svantes lykkelige dag” (3.11)
13. ”Svantes allergiske vise” (2.34)
14. ”Den værste sult” (2.56)
15. ”Svantes svanesang” (3.06)
16. ”Bjørnen vågner” (5.30)
17. ”Barndommens land” (4.25)
18. ”Vennesang” (2.58)
19. ”Go’ nu nat” (4.26)
20. ”Ninas tema” – spilles under DVD-menuen
21. ”Interview med Dissing-Andersen” (6.11)
22. ”Øve-optagelser og prøvekoncert i PUK-studierne” (19.32)
Optaget 29.01.2006 - Brudstykker af:
”Svantes Lykkelige Dag”/”Årstiderne”/”Den værste sult”
”Svante i Stormagasinet”/”Ninas Tema”/”Muddermålet”/
”Længsel mod Sverige”/”Svantes Svanesang”/
”Hymne til Natten”/”Go’ nu Nat”/ samt samtaler mellem de
involverede.
23. ”Hymne til Natten” (6.18) fra prøvekoncerten 29.01.2006
24. ”Venne-Sang Anden version” (4.55) fra koncerten i Værket 31.01
Med Povl Dissing og Benny Andersen
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Benny Andersens set-liste til optagelserne med kommentarer. (Fra DVD’en)
DVD’en er næsten identisk med studie CD’en – men tilføjelsen af ”Ved pølsevognen” er et plus. Den
har fra første færd hørt til Svantes Viser og er optrykt i bogen, men har aldrig været indspillet på plade.
Den er med i filmen, hvor Benny Andersen og Ingolf David (som pølsemanden) fremfører den. Her
klarer Benny Andersen den alene.
Koncerten er fantastisk – det er som at være der selv – og det er tydeligt at duoen er oplagt og at publikum er ligeså. Dansk musik når det er bedst. Benny Andersen introducerer titlerne mellem viserne.
”Venne-Sang” (Anden version) bliver noget lang, da den indeholder en lille debat mellem Benny Andersen (som lyder lidt spids) og Povl Dissing, om det vers han sprang over, men som de nu alligevel
spiller og synger. De må have sunget den om, da den er ”rigtig” i DVD udgaven af koncerten.
DVD’en indeholder også klip (3.45) fra filmen ”Da Svante Forsvandt”, hvor ”Den værste sult” bliver
sunget.
2006

1-2-6-12-19 - DVD fra DR2 – udsendt 18. september 2006

439

2006

1-24 – CD + DVD ”SVANTES VISER” RECART MUSIC R 60061-0

383
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CD + DVD udgaven

En fir-foldig udgave fra Folk Music From Denmark
*****
2006.aug.19+20.

Live Ledreborg Slotspark – DR 1 TV

Povl Dissing, sang – Benny Andersen, flygel - DR RadioUnderholdningsOrkestret - Radiokoret – dir.
David Firman – konferencier Hans Otto Bisgaard og Procol Harum (Gary Brooker, Geoff Whitehorn,
Matt Pegg, Mark Brzezicki, Josh Phillips)
”Dissing og Andersens lykkelige dag” (56 min.)
1. ”Rosalina” (5.51)
2. ”Interview” (2.12)
3. ”Hilsen til forårssolen” (4.50)
4. ”Den spanske sol” (4.44)
5. ”Længsel efter Sverige” (4.00)
6. ”Interview” (1.00)
7. ”Svantes lykkelige dag” (3.36)
8. ”Svantes sorte vise” (2.13)
9. ”Svantes Svanesang” (3.54)
10. ”Bjørnen vågner” (4.04)
11. ”Venne-sang” (4.00)
12. ”Interview” (0.35)
13. ”Barndommens land” (4.17)
Med Povl Dissing og Benny Andersen og RUO og Radiokoret
Sendt 1. sep. 2006. Det vides ikke hvilken dag der er optaget, eller om det er sammenklip fra begge
dage.
”Benny Andersen og Povl Dissing tryllebinder publikum, når DR1 sender helt aktuel slotskoncert fra
Ledreborg. Sammen med DR RadioUnderholdningsOrkestret og Radiokoret satte Povl Dissing og Benny
Andersen den 19. og 20. august Ledreborg Slotspark på den anden ende. Og nu kan DR1's seere komme
med til festen, hvor de herrer Dissing og Andersen tager på rundtur i Svantes univers og disker op med
et par af de elskede sange til Rosalina.
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Og Dissing og Andersen kan endnu, skulle vi hilse og sige. Som ingen andre kan de gribe et publikum,
så tusindvis af mennesker sidder musestille med ørerne på stilke for at opfange hver eneste lille finurlighed i teksterne og samspillet mellem de to troubadourer.
Deres samarbejde begyndte for mere end 30 år siden, da Svantes sørgmuntre univers med ét skrev de to
ind i historien som nogle af Danmarks dygtigste visemagere nogensinde.
Og nu er det altså lykkedes DR at overtale de to til at lægge vejen forbi Ledreborg, hvor de sammen med
hele DR RadioUnderholdningsOrkestret sørger for at sende musikken ud over rampen, så publikum kan
synge med på de kendte sange.”
Hans Otto Bisgaard taler lidt med duoen ind i mellem sangene. PD synes, at det at have koret i ryggen,
må være ligesom at sætte sig op på et flyvende tæppe. Benny siger, nej, hvor er du poetisk… senere siger
PD, at han godt kan li’ stadig at synge ”Kaffen er klar” og den har han sunget så mange gange… ja,
flere kander! siger Benny. Benny Andersen introducerer en række af sangene.
2006.sep.

1-13 - DVD fra DR1 TV ”LEDREBORG SLOTSPARK 2006”
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*****
2006
Pia Scharling sang - Peter Bom, tangenter og sang - Morten Kjær, sang og vokalpercussion - Morten
Lundsby, bas - Martin Rimi, trommer og percussion - Ole Kibsgaard, guitar, citar og melodika Francesco Cali, harmonika - Paolo Russo, bandoneon og klaver – Jeppe Hougaard, olietønder – Kim
Bohr Christensen, cello - Hendrik Jørgensen, trompet - Anders Banke, saxofon – Tira Skamby Madsen,
pandero – Etta Cameron, speak 7 – baSix, sang 11 – Aviaja Lumholt, sang 9 – Bonnie Denise, sang –
Malene Nordtorp, sang - DR RadioUnderholdningsOrkestret dirigeret af David Firman og Frans
Rasmussen – Gæstesolist: Povl Dissing 1
1. ”Ninas og Svantes sidste duet”
Pia Scharling og Povl Dissing
Øvrige numre:
2 ”Ouverture”
3. ”Ninas brusebad”
4. ”Ninas komplekser”
5. ”Ninas kærlighedserklæring”
6. ”Ninas forårssang + Interlude 1”
7. ”Ninas bøn”
8. ”Ninas invitation + Interlude 2”
9. ”Ninas jalousi”
10. ”Ninas betingelser”
11. ”Ninas brev + Interlude 3”
12. ”Ninas afmagt”
13. ”Ninas hjerte”
14. ”Ninas tilgivelse”
Track (14) er med musik af Benny Andersen og Pia Scharling, resten er med musik af Scharling – som
også har arrangeret det hele - og med tekster af Pernille Plaetner. Sagen set fra Ninas side. De bedste af
sangene skylder Benny Andersens originale viser en del. Dissing og Andersens medvirker var storsindet
gjort af dem. Men de har måske syntes, at idéen bag var god.
2006

1-14 - CD ”NINAS SANGE” GATEWAY MUSIC GWCD 1027
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2006.dec.11.-15.

Sweet Silence Studio – Prod. Las Nissen – Tekn. Flemming Rasmussen
Co-prod. Jonas og Rasmus Dissing

Povl Dissing, ak. guitar, vokal 1-3, 5,7,10-13 – Anisette, vokal 1 – Jonas Dissing, hca, ak. guitar, vokal
6 – Rasmus Dissing, keyboards, vokal 4,9 – Las Nissen, ak. og el. og lap steel guitar, tamburin, vokal 8
– Jesper Elnegaard, trommer, tamburin – Nikolai Storr, bas
1. “Jeg er fortabt” (3.06)
2. ”Kom nu lidt” (3.21)
3. ”Hjemløs” (3.57)
4. ”Tømmermænd” (3.38)
5. ”Nu går jeg igen på gaden” (3.23)
6. ”Halvmåne og stjerne” (3.47)
7. ”Halvvejs vågen” (3.21)
8. ”Tænkte hun træt” (3.21)
9. ”Salige Søren & Havfruen” (2.29)
10. ”Rumskibsrejsen (2.55)
11. ”Søvnløs” (4.19)
12. ”Kornmod” (3.43)
13. ”Hymne til natten” (4.47)
Med Dissing, Dissing, Las og Dissing
Endnu en strålende udgivelse fra bandet. Denne gang er PD trådt et skridt tilbage og har ladet de øvrige
overtage vokalen på nogle af deres egne kompositioner. Anisette er gæstesolist på (1), som er en stærk
kommentar til forholdene i kongeriget og måden vi behandler de ”fremmede” på.
Der er flere imponerende kompositioner fra sønnerne. Især er det dejligt at høre Jonas synge sin egen
smukke sang ”Halvmåne og stjerne” (6). Las spiller en fortrinlig distinkt, men alligevel afpasset guitar
på skiven og så klæder det bandet at have en trommeslager og bas med.
PD’s egen ”Kornmod” (12) er en smuk sang med en smuk melodi, som bringer minder om flere gamle
viser fra hans allertidligste repertoire. Meget flot og følsomt.
Alle sange er skrevet og komponeret af bandet og PDs hustru Pia Jacobæus. Eneste ”afviger” er Benny
Andersens ”Hymne til natten” (13), som de burde have udeladt, så det havde været en CD udelukkende
med nye ting.
Men en på alle måder stor plade, som da også fik en fin omtale i alle medier og gode anmeldelser over
alt.
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Og som noget næsten sensationelt nu om stunder, blev der udsendt to singler fra pladen.
2007.apr.

1-13 – CD ”HJEMLØS” ARTPEOPLE APCD 00137

445

2007

1 – CD single ”JEG ER FORTABT” ARTPEOPLE APSCD 13701

366

2007

2 – CD single ”KOM NU LIDT” ARTPEOPLE APSCD 13702

403
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fra: http://www.galleritavi.dk/
Nyt album “Hjemløs” den 16. April 2007
Poul Dissing har haft rigtig god tid til at tænke sig om på det seneste. Anden Juledag faldt han alvorligt
og brækkede sit bækken tre steder i venstre side, og derefter stod den på hospitalsophold, smerter,
gangstativ, kørestol, stærke piller og bunker af bøger de næste mange måneder. Det hedder god tid, og
den har den ældre Dissing blandt andet brugt til at få lyst igen. Lyst til at skrive sange, hvilket han ikke
har gjort i mange år, og lyst til at fortsætte længe endnu og spille videre med sønnerne Rasmus og Jonas
samt Las Nissen. ”Jeg ville egentlig have trukket mig ud efter den tredje plade. De unge skal jo også
have lov til at gå deres egne veje, og jeg ville ikke sådan omklamre dem. Jeg havde heller ikke rigtigt
noget materiale at komme med til en ny plade, så det passede meget godt,” siger Poul Dissing. Men så
skete der altså noget. Rasmus, Jonas og Las begyndte alle tre at skrive på nogle sange, og det samme
gjorde Pouls kone, Pia. Og pludselig en dag, da de alle var samlede og spillede lidt og begyndte at vise
tingene til hinanden, var der en rød tråd, der pludselig trådte frem igennem det hele. Og den var skarp
og politisk. Pludselig handlede tingene om samfundet - igen. ”Det var sådan en lettelse,” siger Poul.
”Det var en befrielse at komme væk fra alt det med den personlige kærlighed og så få fat i noget, der
ligner en reaktion på den tid, vi lever i.
Det føltes simpelthen så relevant og påkrævet, og det har faktisk givet mig lysten tilbage til at begynde
at skrive selv igen.” Det er ikke fordi Poul nogensinde følte sig som protestsanger dengang parolerne var
høje og firkantede i dansk musik, og det er heller ikke det spor, som Dissing, Dissing, Las og Dissing nu
tager frem fra mølposen: ”Når man bliver protestsanger, kan man kun synge for dem, der er enige med
en,” siger Jonas. ”Men der er ikke nogen pegefinger her. Det er måske forskellen fra dengang. Når vi
sidder midt i en global opvarmning i dag, så det skyldes det jo et forbrugerræs, som vi også selv er en
del af. Det er ikke bare de andres skyld,” siger Rasmus. ”Vi skal heller ikke sidde i Morgen-tv og snakke
politik eller træffe de svære beslutninger. Det er ikke vores job. Vi skal inspirere andre,” siger Jonas
Dissing, og det er det, de fire håber at kunne gøre i en tid, der er blevet mere lukket, uvenlig, strømlinet
og åndløs end de nogensinde tidligere har oplevet det. ”Det hele er kommet så tæt på,” siger Poul. ”I
gamle dage gik det jo på de storpolitiske paroler om noget, der var meget langt væk. Men nu er det også
i Danmark, det sker. Udelukkelsen, volden, der trives i ens dagligdag og foregår lige ude på gaden.” En
af de mest markante sange på pladen er ”Jeg er fortabt”, som Pia har skrevet og som Poul synger sammen med Annisette.
Det nummer opførte D, D, L & D for nylig til en sygeplejerske-konference, hvor såvel indenrigsministeren som Dansk Folkepartis sundhedsordfører sad lige nede på første række. Bifaldet efter nummeret
var langt og demonstrativt bragende. ”Det er en fed fornemmelse, når man rammer på den måde, men
det er selvfølgelig også vildt manipulerende,” siger Las Nissen. ”Men vi åbner også med fuldt overlæg
sangen op til sidst med et spørgsmål, for sangene skal have frirum til uenighed, og vi har alle sammen et
ansvar for det, der sker. Men vi spiller jo også ude i alle de små flækker, hvor Poul har et stort og
blandet publikum, og det er ikke bare den gamle venstrefløj, der møder op der. Vi spiller for alle
sammen, og det er sundt.” Titlen ”Hjemløs” kom meget hurtigt i processen, og den rammer tvetydigt –
både ned i den konkrete, sociale indignation og så i forhold til en mere uhåndterlig fornemmelse af selv
at føle sig hjemløs i tiden og verden. ”Det hele er blevet så effektiviseret og markedsorienteret, at man
virkelig kan føle sig fuldstændig sat udenfor,” siger Jonas. ”Alting handler om en ensretning, der skal
betale forbruget, og nu falder værdien af dine karakterer altså, hvis du ikke med det samme går i gang
med noget såkaldt nyttigt.
Før kunne man rejse og blive klogere på den måde, men det livssyn har slet ikke fodfæste i tiden, og det
kan være meget svært at føle sig hjemme i.” Musikalsk er pladen også en solid omgang back to basics.
Den er indspillet mere eller mindre live på fem dage i Sweet Silence, numrene er bevaret i andet eller
tredje take, Las Nissen har produceret, og målet har været at lade råheden og umiddelbarheden vinde
over de enkeltstående forfængelige behov for at rette og finpudse for meget. Det var sagen. Og gamle
Dissing har lænet sig tilbage og nydt det: ”Jeg er sgu vågnet af, at drengene i høj grad har overtaget
roret. Før var det meget mig, der satte kursen, men jeg har med glæde overgivet styringen til dem nu.
Og nu er jeg bare blevet smittet af deres initiativ og lyst. Jeg bliver skubbet fremad af de unge, og det er
et meget stort privilegium.”

698

Når Jette Dissing op igennem barndommen snakkede fremtid med sin to sønner, havde hun altid et godt
og velment råd klar til dem; bliv aldrig musiker, sagde hun. Hun havde simpelthen set for meget, og det
var der virkelig ingen grund til, at drengene skulle gå igennem også. Jonas Dissing fulgte faktisk hendes
råd. Han tænkte end ikke tanken, for han skulle være grafiker, og han var faktisk lige kommet ind på
Den Grafiske Højskole i København, da den store tilfældighed slog ned i familien. Det var den, der nu
bare i slægtsmytologien går under navnet Natten i Skagen.
Det var i sommeren 92. Povl Dissing havde været nede at spille på Fiskerestauranten sammen med John
von Daler. Det gjorde de hvert år, det var sådan en blanding af ferie og arbejde, og som så mange gange
før tumlede de nu hjem engang efter midnat til deres to huse, som lå lejede ved siden af hinanden. Von
Daler gik hjem og i seng, og det troede Povl også, at han skulle. Men så kunne han høre, at drengene –
Jonas, Rasmus og Asger von Daler – sad og jammede i huset. Povl ville sige godnat, men så blev der
trukket rødvin op, han faldt ind og begyndte at spille med, og pludselig ville natten ingen ende tage. ”Og
da gik det altså op for mig,” siger Povl Dissing i dag. ”Der var noget at bygge på, som jeg ikke havde
haft den fjerneste anelse om. Det var ren magi.” Jo, farmand vidste godt, at i hvert fald Rasmus gik og
puslede med noget musik, men drengen havde altid holdt sine kort tæt ind til kroppen. Som yngre havde
han løftet en flig, da han sendte et bånd hjem til sine forældre fra efterskolen, ”og hold kæft, der var jo
en stemme,” men det her var alligevel noget andet og meget mere. Det føltes forpligtende. Uagtet
moderens bekymringer. ”Det er rigtigt nok, hun havde fået nok. Men der var jo ikke noget at gøre. Og
jeg var nok ikke den rette til at tale dem fra det,” siger Povl Dissing.
Der var med andre ord ingen vej tilbage, men de lagde blidt fra land. De prøvede sig lidt frem, mest i
private sammenhænge, og Povl havde en forestilling om, at det nok bare skulle være ham og Rasmus og
så nogle små, upretentiøse duo-jobs. Men i 1993 fik Povl så job på Norges store jazz-festival i Molde.
Han skulle spille med sit norske brass-band, men han var noget usikker på, hvorvidt de kunne Benny
Andersen-sangene ordentligt. Så han tog den knap 20-årige Rasmus med på piano, og på turen op insisterede Jonas på at være roadie. Han ville med, og så kunne han slæbe eller køre. Men også han endte på
scenen med sin mundharpe, og dermed var familie-orkestret definitivt grundlagt. Umiddelbart efter begyndte de at sige ja tak til jobs, og siden har de igennem mere end ti år spillet et sted mellem 60 og 120
jobs om året i konstellationen.
Først med Asger von Daler på guitar, og siden med Las Nissen, der kom til i 1998 med såvel nye sange
som et professionelt overblik, der ifølge alle i Dissing-klanen har pyntet gevaldigt på det hele. Las har
udgivet plader både med bands og i eget navn og har nu været en del af Dissing-orkestret i snart syv år.
”Det har været lidt som en skole,” fortæller han. ”Poul har altid noget på hjerte, når han optræder. Når
man skal synge en sang lige efter ham, får man publikum serveret af hans hule hånd. Og jeg er da ved at
lære at aflevere dem igen i nogenlunde samme stand.” Efterhånden er Las også blevet en del af familien,
og det er en kærlighedsfuld oplevelse, forklarer han: ”Det er lidt med Dissing’erne som med Peter Plys.
Hvis de er faret vild i en skov, så prøver de at finde midten og arbejder sig ud derfra. Det er ikke fordi de
ikke knokler. Men de har en helt fast tro på, at det hele nok skal gå.” Og med den tredje cd på trapperne,
er det altså lykkedes Dissing Dissing Las og Dissing at fare vild og finde ud af endnu en skov. Asger von
Daler var med på den første plade fra 1997.
Den blev indspillet på en uge, blev produceret af Peter Thorup og vandt siden en roots-grammy. Her
bestemte Povl rigtigt meget. Både Asger og Las var med på toeren, ”Græsset må betrædes”, fra 1999.
Også den vandt en roots-grammy, og her bestemte Povl noget mindre. Og nu nummer tre, kaldet ”3”.
Her hedder konstellationen Dissing, Dissing, Las og Dissing, og her har Povl faktisk ikke bestemt så
meget, at det gør noget. ”Det er nok stadig mig, der har den endelige beslutning, men det er mere og
mere drengene, der kører løbet. Nu er jeg faktisk med som gæst. Og det er jo utroligt dejligt,” siger han.
Den gamle Dissing er i det hele taget uendeligt glad for, at kortene er faldet, som de er: ”Det er jo en
utrolig privilegeret og sjælden situation for en far. Sådan at tage på job med sine børn. Og det har jo
udvidet sig til, at vi simpelthen er kolleger. Vi er et band, og sikkert på grund af familiesamhørigheden,
falder det os nemt at være. Det har det gjort lige fra starten, og det har været så betagende. Vi har aldrig
aftalt noget som helst, vi forstod bare helt instinktivt at synge sammen. Der var en indforståethed, som
lå i hjerteslaget. Og det har jeg aldrig oplevet på samme måde før, selvom jeg jo har sunget med dejlige
sangere som Peter Thorup og Benny Holst. Men det her var og er noget helt særligt.” Og selvom Povl
Dissing stadig spiller i mange forskellige sammenhænge, så er det også med sønnerne, at han for alvor
føler sig fri. ”Jeg har jo svært ved at sige nej til noget, der lyder spændende, og derfor er jeg med i
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mange ting.
Jeg har jo også mit samarbejde med Benny Andersen, som har varet siden 1973. Men drengene er mit
kæreste samarbejde. Det er det, der ligner mig selv mest. Jeg har også stor glæde af mit samarbejde med
Benny, men der tager jeg på en eller anden måde en hat på og laver om på min egen person. For der
fortolker jeg jo ham. Det andet her har været så stort for mig, og det har været stort at anvise mine
drenge en vej, og så opleve nu, efter 10-12 år, at de anviser mig nye veje. Jeg kan så tydeligt huske, da
de var små og vi havde dem med ude på jobs. Rasmus lå i en lift, og Jonas stod som en nervøs og
hændervridende purk og så sin far kæmpe deroppe på scenen. Og nu kommer vi til de samme steder og
spiller der sammen. Og nu nyder jeg alderens privilegier. Drengene kører og sætter op og laver lyd, og
jeg må bede om lov til at slæbe et par kasser for motionens skyld. Så jeg har slæbt rundt på dem, og nu
slæber de for mig. Hvad mere kan man ønske sig som far?”
Tre plader og cirka 1000 koncerter efter Natten i Skagen er det glidende generationsskifte i familien
Dissing sat på skinner. Povl glæder sig til en dag at høre drengenes egne soloplader, men foreløbig glæder han sig over at mærke overdragelsen kulminere i disse år. POVL DISSING - kan i 2002 se tilbage
på en 36-årig karriere som professionel troubadour, og nyder i dag anseelse som en af Danmarks mest
respekterede vise-sangere - i løbet af disse år har han arbejdet sammen med flere af landets fornemmeste
orkestre -musikere og sangere. Foruden teater og filmroller har han deltaget i en mængde TV og Radio
arbejde, og fået udgivet omkring 25 LP / CD produktioner - Det er vel nok som den helt specielle og
særprægede vise-fortolker man kender ham bedst - Hvem har ikke fået gåsehud når der kun var “25
minutter endnu” - mærket blodtrykket stige over “Den grimmeste mand i byen” eller nynnet lidt med
når “Kaffen var klar”? I 1973 indledtes samarbejdet med BENNY ANDERSEN - det fejrede de i 1998
med deres 8. CD-udgivelse “Skynd dig langsomt”. ”Svantes viser” er netop blevet genindspillet, og
udgivet med en koncert-dvd.
*****

Der blev gjort en del ud af PR for "Hjemløs".
Her et det "Beboerbladet" med et lille fint interview.
Foto. Heine Pedersen
*****
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