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2007.jan.04.  Pressemeddelelse: 
 
Povl Dissing aflyser koncerter efter fald på trappe. 
 
Trapper kan være farlige - det ved Povl Dissing, der lige inden nytår faldt så uheldigt på en trappe, at han 
pådrog sig et bækkenbrud. 
 
Og hans fald betyder nu, at han er nødt til at aflyse en række arrangementer. Foreløbig har Dissings 
bookingbureau aflyst alt, hvad der ligger frem til slutningen af februar måned. 
 
Aflysningerne rammer blandt andet hans planlagte koncerter med Benny Andersen og Dissings egne søn-
ner.  
 
Fra et interview med : Christian Munch-Hansen, 21. april 2007 
 
"Det er alvorligt at falde ned ad en trappe, og der er mange måder at gøre det på. Det viste sig dog, at jeg 
var heldig. Jeg undgik søm og skruer. Men jeg kunne ikke andet end at ligge på ryggen i de første halv-
anden måned. Da jeg ringede til min læge, efter at jeg var kommet hjem fra hospitalet, udbrød han: 'Nå, 
så har du endelig fået taget dig sammen til at lægge dig ned!' Det gik jo også op for mig, da jeg lå der, 
hvor gammel jeg faktisk er blevet. Jeg fór jo rundt fra det ene til det andet, som om jeg var i 30'erne. Jeg 
havde samme tempo på som drengene. Det holder jo ikke, og hvor mange år har man tilbage, når man 
som jeg fylder 70 til næste år. Der er mange, der har sagt, at så har du rigtig haft tid til at tænke dig om og 
finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Men sådan er jeg jo ikke. Jeg er faktisk en meget enkel 
person. Jeg gik ud af skolen i 7. klasse." 
 
"Jeg føler mig som en historiefortæller. Jeg kan godt selv lide at gå ind og opleve folk, der kan et eller 
andet. Og mit publikum bliver ikke mindre, som årene går. Der er behov for nogen, der kan sådan noget. 
Det kan jeg bare være glad for, for det er det eneste, jeg duer til." 
 

***** 
 
2007.apr.12.  Live Café Hack, DR P4 
 
Povl Dissing, guitar, sang – Rasmus Dissing, keyboard, sang – Jonas Dissing, sang, harmonica – Las 
Nissen, guitar, sang – Søren Dahl, snak  
  
  1. “Jeg er fortabt” (3.12) 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
Sendt den 15. april 2007 i anledning af udsendelsen af CD’en “Hjemløs”. PD har krykke med fra sit fald 
som resulterede i en brækket hofte. Jonas fortæller, at pladen blev indspillet live i studiet på én uge. 
 
”Søvnløs” bliver spillet fra CD’en. 
 
2007.apr. 1 – CDR ”CAFÉ HACK 15.4.2007”   379 
 

***** 
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2007.05.26.  Live RO’s Torv, Roskilde 
 
RO’s Torv har fra starten i 2003 været meget aktivt og i 2007 blev det kåret som det shoppingcenter, der 
havde de bedste centeraktiviteter. Og det levede de op til ved at invitere Dissing, Dissing, Las og Dissing 
til at spille en lille lørdag middagskoncert. 
 

 
Man skal ikke gå ned på udstyret. Her Jonas’ 30 mundharmonikaer! 

 

 
PD får lige et par gode råd af en ”stor” fan… 

 

 
Kvartetten med Roskilde Bank i ryggen. 

 
***** 
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2007.sep.16.  Live Copenhagen Jazzhouse 
 
Mindekoncert for Peter Thorup (14. dec. 1948 i Kbh. - 3. aug. 2007 i Rønne) 
 
  1. ”Prolog m. bl.a. oplæsning af Thorup’ digt ”Moder Jord”” (2.56) 
  Lars Muhl 

 
  2. ”Carry it On” (8.58) 

3. “Comes love” (11.45) 
Paul Banks med Niels “Flipper” Stuart, Michael Friis,  
Thor Backhausen, Knut Henriksen 
 
Poul Henrik Jensen - formand for Danske Komponister og Sangskriveres 
forening DJBFA - introducerer  
 

  4. ”This is my life” (8.07) 
5. ”The Old Gospel Ship” (6.25) 
Lars Krarup m. Band 

  Lars ”Smiley” Hansen, Knut Henriksen, Jens Rugsted, Gert Smedegaard 
 

  6. ”Dette er ikke mig” (6.00) af Piet Hein 
7. ”Påfuglefjeren” (7.19) 
Lasse & Mathilde med Ole Fick og Michael Friis 
 

  8. ”Blues” (7.22) 
Alain Apaloo 
 
9. ”You gonna need somebody on your bond” (5.01) 

  Troels Jensen med Alain Apaloo og Mads Schumacher 
 

10. ”Ain’t no fun” (1.25 afbrydes) 
Alain Apaloo med Troels Jensen og Mads Schumacher 
 
11. ”Lille gråspurv” (3.13) 

  12. ”En plads i byen” (4.14) 
Allan Olsen 
 

  13. ”Englene har bare tæer” (12.43)  
14. ”Sang til Peter: Himlen må vente” (4.55) 
15. ”Til evig tid” (9.03) (Forever young) 
Benny Holst Trio – Jacob Rathje, Martin Andersen 
 
16. ”Den blinde” (8.53) 
Med Dissing, & Las – Rasmus og Jonas Dissing og Las Nissen 

 
  17. ”Svantes Svanesang” (4.21) 
  18. ”I shal be released” (4.42) 

Dissing, Dissing, Las & Dissing 
 
  19. ”Crying time” (4.49) 

Dissing, Dissing, Las & Dissing og Benny Holst 
 

  20. “Let the good time roll” (5.36) 
21. “Just for a thrill” (5.14) 
Niels-Jørgen Steen & The A-Team m. Bobo Moreno 
 

  22. “Blues for Thorup” (7.12) 
Niels-Jørgen Steen & The A-Team m. Bobo Moreno + PD og Smiley 
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  23. ”Stormy Monday” (3.58) 
Niels-Jørgen Steen & The A-Team m. Bobo Moreno + Smiley 
 

  24. ”Somewhere” (4.57) 
Niels-Jørgen Steen & The A-Team m. Bobo Moreno 
 

  25. ”Will the circle be unbroken” (9.48) 
Niels-Jørgen Steen & The A-Team m. Bobo Moreno –  
Alle på scenen 

 

 
Koncerten var totalt udsolgt og mange af de fremmødte kunstnere signerede plakaten: 

Troels Jensen, Smiley, Roger (trommer i The A-Team), Jens Rugsted, Benny Holst, 
Lars Muhl, Jørgen Olsen, Niels ”Noller” Olsen, Mathilde, Lasse Helner, Allan Olsen,  

Knut Henriksen, Povl Dissing, Ole Fick, Martin Andersen (violin m. Benny Holst), Paul Banks, 
Jonas Dissing, Rasmus Dissing, Las Nissen, Alain Apaloo, Peter Abrahamsen 

og sikkert et par stykker mere… 
 
2007 1-23 – CDR-3 + DVD ”THORUP MINDEKONCERT”  376 
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Lars Krarup Band 

(Smiley, Krarup, Knut Henriksen, Jens Rugsted, Gert Smedegaard) 
 

 
Lasse og Mathilde, Ole Fick, Michael Friis 

 

 
Troels Jensen og Mads Schumacher 
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Alain Apaloo med Troels Jensen og Mads Schumacher 

 

 
Alan Olsen 
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Jacob Rathje, Benny Holst og Martin Andersen 

 

 
Dissing og Las 

 

 
Dissing, Dissing, Las og Dissing 
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Dissing, Dissing, Las og Dissing med Benny Holst 

 

 
Niels Jørgen Steen and the A-Team med Povl Dissing og Smiley 

 

 
Finale: Alle mand på scenen 
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***** 
 
Povl Dissing blev hædret med Pioner Prisen 2005 ved årets Steppeulv prisfest.  
 

***** 
 

 
Pressebillede fra 2006 

 
***** 

 
2007.jan.10. Sendt på DR2 (afsnittet med Dissing) 
 
Povl Dissing, sang – Kor: Stephen Milling, bas - Bo Boje Skovhus, baryton - Eva Johansson, sopran - 
Gisela Stille, sopran – Frans Rasmussen, piano 
 
  1. ”Røveren” (3.07) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Dirigenten Frans Rasmussen inviterer nogle af landets bedste strygere, sangere og pianister til musikalske 
mestermøder på Fuglsang Gods, hvor der venter både udfordringer og overraskelser. Mød blandt andre 
Bo Boje Skovhus og Katrine Gislinge.  
 
Hvad sker der, når man lader henholdsvis fire professionelle strygere, sangere og pianister tilbringe en hel 
dag sammen i smukke og inspirerende omgivelser på et østlollandsk gods? En dag, hvor mestrene mødes 
omkring musik, mad, samtaler, udfordringer og overraskelser?  
 
Det kan seerne følge i DR2-serien ‘Mestermøder’, hvor mestrene viser nye sider af sig selv både 
musikalsk og menneskeligt. Mestermøderne finder sted på Fuglsang Gods på Lolland, hvor programmets 
vært, dirigenten Frans Rasmussen, står klar med noder, udfordringer og hemmelige gæster.  
 
Musikalske gæster på godset – strygerne lægger ud  
Den første gruppe, der tilbringer en dag sammen på Fuglsang Gods, er fire strygere: violinisterne Anne 
Søe Iwan og Philippe Skow, bratschisten Tim Frederiksen og cellisten Gert Von Bülow. De repræsenterer 
tilsammen en ualmindelig stærk strygekvartet, men har aldrig før spillet sammen.  
 
Dirigenten Frans Rasmussen byder på halsbrækkende musikalske udfordringer, og ind imellem musikken 
bliver der tid til en snak blandt andet om livet som musiker, og om hvad det er, der gør flere hundrede år 
gamle violiner så unikke at spille på. Ved dagens slutning genlyder godset også af jazzinspirerede toner, 
når den ‘hemmelige’ gæst – bassisten Chris Minh Doky – kommer på besøg.  
 
Sangerne  
I den anden udsendelse mødes fire af landets største og flotteste stemmer på det smukke lollandske gods. 
Bassangeren Stephen Milling, barytonen Bo Boje Skovhus og sopranerne Eva Johansson og Gisela Stille 
tilbringer en hel dag sammen, hvor de synger for hinanden, udfordrer hinanden, laver mad sammen og 
ikke mindst taler sammen. Blandt andet om det at færdes på de store internationale scener, og om hvordan 
man træner og passer på sin stemme. Dirigenten Frans Rasmussen styrer slaget gang, og en sanger fra en 
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helt anden boldgade – Povl Dissing – dukker op på godset med en musikalsk udfordring i baghånden.  
 
Dissing synger ”Røveren” med de fire operasangere som kor og Frans Rasmussen som pianist. 
 
Pianisterne  
Serien af mestermøder slutter med fire af landets dygtigste pianister, der slår tonen an på Fuglsang. I de 
stemningsfulde omgivelser tilbringer Katrine Gislinge, Søren Rastogi, Mogens Dalsgaard og Elisabeth 
Westenholz en uforglemmelig dag sammen, og vi oplever spændende og nye sider af mestrene såvel 
musikalsk som menneskeligt. Udsendelsen byder både på et indblik i livet som koncertpianist og på 
masser af klavermusik leveret af otte pianisthænder på to flygler – samtidigt. Denne søndags ‘hemmelige’ 
gæst er trompetisten og komponisten Palle Mikkelborg, der udfordrer de fire pianister i en stemningsfuld 
improvisation.  
 
2007.jan. 1 – DVD fra TV ”MESTERMØDE”   374 
 

***** 
 

2007.mar.17.  Genudsendt 17. nov. 2007 på DR2  
 
  ”I min fars skygge” DR2 Tema 
  1. ”Fars Navn som Levebrød” (25.00) 
  Med Rasmus Dissing m.fl. 
 
”Jacob Olsen, Peter Schlüter og Rasmus Dissing er vokset op i skyggen af deres berømte fædre. Og hvad 
der er endnu mere skæbnesvangert: de har alle tre valgt den samme karriere. 
 
Indblik sender anden del af historien, som handler om nederlag og svendestykker og om at blive sig selv. 
 
Musikeren Rasmus Dissing har altid vidst, at han ville gå i sin fars fodspor, også selvom han fra barnsben 
oplevede, hvor benhård musikbranchen kunne være. 
 
Som baby sov Rasmus i en lift plantet klods op af den scene, hvor hans far Povl Dissing optrådte. I dag 
står han selv deroppe sammen med sin far, og de sidste 14 år har familieorkestret ’Dissing, Dissing, Las 
og Dissing’ været årsagen til, at Rasmus Dissing har kunnet leve af at være musiker. Og han erkender 
åbent, at det er farens navn, der er garantien for en ordentlig betaling, når familiebandet optræder.” 
 
Med en lang række klip, hvor Povl Dissing medvirker, både fra scenen, i studiet og backstage. Og 
naturligvis med Rasmus solo og med hans band ”Blændværk”. Rasmus fortæller frisk fra leveren om sin 
musikalske karriere med og uden Povl. Sendt 17.3.2007 første gang. 
 
2007.mar. DVD fra DR2 ”FARS NAVN SOM LEVEBRØD”  417 
 

***** 
 
2007.apr.12. kl. 14:03 på P4  
 
  1. ”Dissing & sønner i studie 4s røde sofa” 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
"Studie4vært Kurt Baagø. Povl Dissing, Dissing, Las og Dissing kommer i studiet med ny plade...alle 4: 
Povl, Rasmus, Jonas og Las Nissen. Deres nye plade hedder ”Hjemløs”, ud over 4 sange fra den, vælger 
de 4 sange med The Band, CV. Jørgensen, Gillian Welch og Johnny Cash." 
 
Det vides ikke, om det var live eller fra CD’en, der blev spillet. 
 

***** 
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Café Hack: 
I første time kommer racerkøreren Jason Watt i anden time kommer musikerne Dissing, Dissing, Las og 
Dissing 
 
Sendt: 15. april 2007 kl. 10:03 på P4 15. mar. 2007 13.01  
  

***** 
 
2007.apr.16.  Live DR1 – Aftenshowet, Rådhuspladsen 
  værter Sisse Fisker og Mads Steffensen 
 
  1. ”Interview” (6.00) 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
”Hjemløs” udkommer i dag. Der er ikke tid til at spille og synge, kun tale. 
 
2007.apr. 1 – DVD fra TV ”AFTENSHOWET”   369 
 

***** 
 
2007.apr. 17.   Live TV2 Go’ Morgen Danmark 

Værter Cecilie Frøkjær og Lise Baun Danielsen 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Rasmus Dissing, keyboard, kor – Jonas Dissing, hca, guitar, kor – Las 
Nissen, guitar, kor – Jesper Elnegaard, trommer – Nicolai Storr, bas 
 
  1. ”Jeg er fortabt” (3.10) 
  2. ”Kom nu lidt”(3.20) 
  3. ”Interview” (9.00) 
  Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
Cecilie Frøkjær interviewer bandet og går meget op i, at ”drengenes” mor, advarede dem mod at blive 
musikere. Las fortæller om ”Jeg er fortabt” bl.a. at den blev spillet første gang i ”Ungeren” Jagtvej 69, 
hvor den fik enormt bifald. Et par uger efter spillede de den for en sygeplejerske kongres, hvor der på 
første række sad et par politikere, også dér fik den enormt bifald. Povl har sin krykke med efter faldet ved 
juletid. Seancen slutter med, at bandet får lov at smage på kokkens nylavede perlehøne mv. 
 
2007.apr. 1-3 – DVD fra TV ”GO’ MORGEN DANMARK”  369 
 

***** 
 
2007.apr.19.  Kl. 13:03 på P2  
 
  1. “Dissing, Dissing, Las og Dissing” 
 
Vært: Steen Bille - Helt hjemløs er Povl Dissing og hans to sønner næppe og der er heller ikke noget der 
tyder på at de bliver det lige foreløbigt. Men ikke desto har de valgt at kalde den nye udspil fra Dissing, 
Dissing, Las og Dissing for 'Hjemløs'. 
 
Indholdet kendes ikke. 

***** 
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2007.maj.10.  Live Kanon-show fra Operaen på DR1. 
 
Povl Dissing, sang – Benny Andersen klaver 
 
  1. ”Svantes lykkelige dag”  
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Unge danske kunstnere fortolker værker fra den danske kulturkanon  
”Der er dømt fest i Operaen den 10. maj, når DR1 sender sit show fra Det Kongelige Teaters Operaen på 
Holmen med unge kunstnere i front, som fortolkere af værker fra den danske kulturkanon.  
 
Blandt kunstnerne er Marie Frank, Rasmus Nøhr og Tue West. De giver deres personlige fortolkning af et 
værk fra den danske kulturkanon. Blandt andet giver hit-aktuelle Rasmus Nøhr sit bud på Kai Normann 
Andersens 'Glemmer du', som han har kendt det meste af livet.  
 
Masser af optrædende  
Bjørn Fjæstad fra Baal har skabt forventninger om en spektakulær udgave af Klichés klassiker 
'Militskvinder' sammen med Peter Peter.  
 
Blandt de kunstnere, som selv er repræsenteret i Kulturkanonen og optræder med egne numre, er altid 
veloplagte Benny Andersen og Povl Dissing med “Svantes lykkelige dag” - den med ”Og om lidt er 
kaffen klar”.  
 
Bent Fabricius-Bjerre spiller temaet til 'Matador', og Flemming Flindt tager turen til Holmen fra hjemmet 
i USA for at instruere 'Enetime', som opføres af balletdanserne Johan Kobborg fra Royal Ballet samt 
Gudrun Bojesen og Silja Schandorff fra Den Kongelige Ballet. Musikken hertil leveres af DR 
Radiosymfoniorkestret under ledelse af Thomas Dausgaard.  
 
Dina og Peter  
Herudover vil uddrag fra de forskellige kunstarter som film, litteratur og kunsthåndværk i Kulturkanonen 
fylde scenen i Operaen på forskellig vis med indlagte overraskelser.  
 
Værterne er Dina Al-Erhayem og Peter Mygind, som guider seere og publikum gennem aftenens kanon-
show. Et publikum, hvor bl.a. Dronningen og en række kendte fra kulturens verden vil være at finde efter 
deres entre på den røde løber.”  

 
***** 

 
2007.jun.22. DR2 
 
  1. ”Så er der sommerferie” 
  Povl Dissing 
 
... Følg bl.a. med Uffe Ellemann-Jensen og datter, Povl Dissing med sønner og komiker Sebastian Dorsets 
nostalgiske rejse tilbage til sommerland. ...  indholdet kendes ikke. 
 

***** 
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2007.sep.16.  DR2 TV 
 
Musik: Povl Dissing, Maria Stenz og Shit & Chanel. 
 
  1. ”Tidsmaskinen” (50 min.) 
 
”Det kollektive. 
Børn skal have 100 forældre! Det er en af tankerne i bofællesskabeet ”Skråplanet”, der opføres i 1973 og 
af pressen bliver omtalt som ”Luksus Christiania”. Tag med på 40 års rejse gennem  hippehybler, fristads-
fantasier, svanholmdrømme og ollekoller. Små håb for fællesskab lyser op blandt Danmarks sociale byg-
gerier, kernefamilie-parceller og menneskelig isolation… For hvad er ensomhed. ” 
 
2007 DVD fra TV ”TIDSMASKINEN”   399 
 

***** 
 
 

Rasmus, Jonas og Las indspiller deres første CD uden Povl. Det foregår 10-15. december 2007. CD’en 
udkommer året efter som: ”Lige Præcis” med Dissing & Las. 
 

***** 
 

2007.okt.13.  Live Damhuskroen – TV2 Charlie 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Rasmus Dissing, keyboard, kor – Jonas Dissing, hca, guitar, kor – Las 
Nissen, guitar, kor – Jesper Elnegaard, trommer – Nicolai Storr, bas – Nalle, sang 4 - Knud Møller, guitar 
4 - ? banjo 4 - ? guitar 4 - Keld Heick, vært, guitar og sang 4 
 
  ”Top Charlie” 
  1. ”Kom nu lidt” (3.19) 

2. ”Interview” (2.18) 
  3. ”Jeg er fortabt” (3.00) 
  4. ”Skal vi græde lidt igen (4.29) 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing m.fl. 
 
Bandet swinger meget flot i disse to numre (1,3). På den danske version af ”Crying Time” synger Nalle 
for og både Rasmus og Povl er med i koret. 
 

***** 
 

2008.feb.16.  Live Train, Aarhus – DK4 
 
Povl Dissing, sang 1-4,6,7,9,11,12,14,16-19, guitar, kor – Rasmus Dissing, keyboards, sang 8,10,19, kor 
– Jonas Dissing, hca, sang 13,19, kor, ak. guitar, percussion – Las Nissen, guitar, sang 5,15,19, kor – 
Jesper Elnegaard, trommer – Nikolai Storr, bas 
 
  1. ”Rumskibsrejsen”  
  2. ”Kom nu lidt” 
  3. ”Nu går jeg igen på gaden” 
  4. ”Græsset må betrædes” 
  5. ”Lige præcis” 
  6. ”Dyrebar” 
  7. ”Halvvejs vågen” 
  8. ”Tømmermænd” 
  9. ”Svantes lykkelige dag” 
  10. ”Mexico City” 
  11. ”Jeg er fortabt” 
  12. ”Hjemløs” 
  13. ”Stjernefisker” 
  14. ”Fjende & Ven” 
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  15. ”Tænkte hun træt” 
  16. ”Søvnløs” 
  17. ”Kornmod” 
  18. ”Svantes svanesang” 
  19. ”I shall be released” 
  20. ”Snehvidekys” 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
Udsendelsen indledes med at kvartetten gør lidt reklame for aftenens koncert, og Jonas siger: ”Og så vil 
vi spille nogle sange fra vort album ”Hjemløs”, som udkom i 2007 og så giver vi nogle smagsprøver fra 
det nye trio-album (”Lige præcis”), hvor Povl ikke er med, som kommer 5. maj i år”. Under selve 
koncerten er PD meget underholdende med sine kommentarer og historier… og så er det interessant og 
forfriskende, at lead vokalen deles blandt alle fire. De er virkelig kommet langt alle sammen. PD forlader 
scenen et par gange, når det er en af ”knægtene”, der synger. I Bob Dylan’s (19) sang, skiftes de alle fire 
til at synge et vers. En stor koncert! 
 
2008.feb. 1-20 – DVD fra TV DK4 ”PÅ TRAIN”   370 
 

 
 

***** 
 

2008.aug.16.-17.  Live Ledreborg Slotspark 
 
Povl Dissing 2,7,11,13,15-17 - Michael Falch 2,9,11,14-17 - Søs Fenger 2,6,10,11,17 - Kaya Brüel 
2,6,8,10,11,17 - Allan Mortensen 2,4,11,14,15,17 - Henrik Launbjerg 1,2,5,7,11,15,17 - Sarah Grabow 
3,6,10,11,14,17 (Sebastians datter) - Sebastian 2,12,17 og DR UnderholdningsOrkester og kor – 
Rytmegruppe: Michael Friis, bas – Rasmus Grosell, trommer – Gorm Bülow, keyboards – Christian 
Warburg, guitar - Hans Otto Bisgaard, konferencier og fortæller 
 
  1. ”Sørøversangen” 
  2. ”Velkommen til” 
  3. ”Drømmen” 
  4. ”Det sorte tegn” 
  5. ”Find ham, find ham” 
  6. ”Naboerne” 
  7. ”De engelske dyder” 
  8. ”Fuld af nattens stjerner” 
  9. ”Brødre skal vi dele” 
  10. ”Hispaniola” 
  11. ”Én to tre (så er vi borte)” 
  12. ”Ostesangen” 
  13. ”Den flyvende Hollænder” 
  14. ”Dumt og dyrt at takke nej” 
  15. ”Blod & guld” 
  16. ”Hyldest til England” 
  17. ”Tak fordi I kom” 
  Sebastian, Povl Dissing m.fl. 
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”Det blev en stor oplevelse for 25.000 publikummer, da otte danske solister sammen med DR 
UnderholdningsOrkestret opførte koncertversionen af Sebastians musical ”Skatteøen” i Ledreborg 
Slotspark.” Hvis der er tale om et højdepunkt i denne koncertopførelse, så må det være Sebastian med 
”Ostesangen”. Her overvinder han sin nervøsitet. 
 
Udsendt på DR1 TV 23. maj 2009 1 time 
 
2008.aug. 1-17 – DVD fra DR TV ”SKATTEØEN – LEDREBORG SLOT 2008” 392 
 

***** 
 

2008 

 
I 2008 udsendtes en box med hele Povl Dissing og Benny Andersens fælles produktion: 
Svantes Viser – Oven Visse Vande – Hymner Og Ukrudt – Over Adskillige Grænser –  

I Al Slags Vejr – Skynd Dig Langsomt – Til Rosalina og en DVD med filmen ”Da Svante Forsvandt”. 
 

 
Boxen 

 
2008 CD-7 + DVD ”LIVET ER IKKE DET VÆRSTE MAN HAR”  

SONY 88697400602 391 
 

***** 
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2007.sep. Written & directed by Jens Mikkelsen & Mirjam Bastian. 
 
  1. Kalimba filmen (2.38) 
  Med Povl Dissing 
 
En lille videofilm, som kan findes på: www.hessismore.com og www.mikkelsenfilm.dk  
”Danish fairy tale, told by Poul Dissing, featuring the Hess Is More instruments...”  
 

***** 
 
2007.okt.5.  Film - Frank Molino, instruktør 
 
Povl Dissing, fortæller - Anni Bjørn, Jytte - Einar Gensø, fuglen – Uffe Kristensen, Poul – 
 
  ”Ryg & Rejs - Changing Feathers” (10 min.) 
 
Budget estimated 15.000€ - a comedy  
 
A story about changing perspective on life and discovering new paths. Poul & Jytte lives a content life, 
staying indoors, smoking, drinking coffee and watching TV. One day a birds bumps into their balcony 
window and they invite it for coffee and cigarettes. Poul & Jytte enthusiastically enrolls the bird in their 
lifestyle, which is completely foreign to the bird, but it happily adapts to its new situation. Poul & Jytte 
are fascinated with the birds stories from around the world and slowly discovers the urge to travel. The 
bird senses Poul & Jyttes awakening discontent with their lives and comes up with a surprising solution. 
 
Den kan ses på YouTube på: https://www.youtube.com/watch?v=7zFqzb1wwV0 
 
Prod. af Deluca Film og TV2 

***** 
 

2008.okt.28.  Live DR1 – Aftenshowet – vært Louise Wolff – Lasse Eskildsen 
 
Povl Dissing – Benny Andersen  
 
2008.okt. DVD fra TV ”POVL OG BENNY I AFTENSHOWET”  377 
 

***** 
 

2008.nov.3.  Live i DK4 studiet på Nørrebro, Kbh – vært Frantz Howitz 
 
Povl Dissing, sang og guitar – Benny Andersen, klaver og oplæsning – Jens Jefsen, bas – Morten Lund, 
trommer 
 
  1. ”En sang om en sang” 
  2. ”Mit hjertes indvandrer” 
  3. ”Lille sang til Nina” 
  4. ”Ved pølsevognen” 
  5. ”Barndommens land” 
  6. ”Rosalina” 
  7. ”Hymne til natten” 
  8. ”Bjørnen vågner” 
  9. ”Vinter elegi” (Sjask, søle og sjap) 
  10. ”Svantes lykkelige dag” 
  11. ”Go’ nu nat”* 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Et fint program med den altid velforberedte Frantz Howitz. Sendt første gang på DK4 den 13. dec. 2008 
 
2008.nov. 1-11 – DVD fra DK4 ”MUSIKALSK TALKSHOW”  394 
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2008.nov.16.  Live Bogforum, Forum, Frederiksberg 
 
Povl Dissing, sang, guitar – Benny Andersen, klaver 
 
  1. ”Mikrofonprøver” 
  2. ”Introduktion” 
  3. ”Oplæg ved Thomas Thurau” 
  4. ”Barndommens land” 
  5. ”Rosalina” 
  6. ”Venne-Sang” 
  7. ”Bjørnen vågner” 
  8. ”Svantes lykkelige dag” 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Duoen er med på Bogforum, fordi ”samtalebogen” ”Vi har sunget, vi har grædt, vi har grint” netop er 
udkommet på forlaget Documentas, som siden gik konkurs i 2010. Undertegnede fik æren af, at bidrage 
med en diskografi til bogen. Con amore, naturligvis. 
 
2008.nov. 1-8 – CDR ”PD OG BA – BOGFORUM”   393 
 

 
Duoen signerede bøger og CD-boxe 

 
***** 
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2008. nov. 27. Værket, Randers 
 
Poul Dissing, sang - Benny Andersen, piano med Brazz Brothers: Jan Magne Førde, flügelhorn, trompet – 
Runar Tafjord, valdhorn – Helge Førde, trækbasun – Jarle Førde, trompet – Stein Erik Tafjord, tuba – 
Marcus Lewin, trommer 
 
  1. ”Too-Kah” 

2. ”Da jeg mødte dig” (6.52) 
  3. ”Godmorgen, Rosalina” (5.43) 
  4. ”Dans med Rosalina” (4.49) 
  5. ”Serenade til Rosalina” 
  6. ”Hymne til skørhed” (3.51) 
  7. ”Den vandrette vise” (6.29) 
  8. ”Aftentur med Rosalina” (5.26) 
  9. ”Rosalinas tilbeder i Brønderslev” (4.30) 
  10. ”Skabssvenskere” 

11. ”Længsel efter Rosalina” (5.58) 
12. ”African Marketplace/Kangivumanga” 

  13. ”Mit hjertes indvandrer” 
  14. ”Rosalina” (6.58) 
  15. ”Svantes lykkelige dag” (3.56) 
  16. ”Go’ nu nat”* (4.29) 
 
”D. 27 november 2008 indspillede Povl Dissing og Benny Andersen  sammen med The Brazz Brothers 
såvel en CD og en DVD på koncertstedet VÆRKET i Randers. 
 
Forinden havde de turneret en uges tid på Bornholm, Sjælland og Jylland, så de var velforberedte og 
grundigt sammenspillede. Hertil kom, at Povl og Benny så frem til at præsentere deres konstellation med 
Brazz'erne for publikum på VÆRKET, hvor de selv havde nydt at optræde adskillige gange. Det blev en 
uforglemmelig koncert. 
 
Det yderst professionelle og dedikerede kamera- og mikrofonhold var stærkt medvirkende hertil. Og da 
deres nærkontakt – ja, nu og da direkte dialog med et herligt publikum forhøjede stemningen på begge 
sider af rampen, blev resultatet simpelthen optimalt. 
 
Da Povl, Benny og Brazzerne bagefter vurderede koncerten var de enige om, at det var deres hidtil bedste 
koncert. Derfor er de godt tilfredse med at den hermed er bevaret for såvel samtiden som eftertiden.” 
 
2010.sep. 2-4,6-9,11,14-16 - CD  + 

1-16 - DVD "FOR FULD UDBLÆSNING" CVP Broadcast A/S D286752 408 
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***** 
 
2009.apr.  Indspillet i Absolut Fruit Studio –  

Prod. Chr. Søgaard & Claus Bo Larsen 
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Lyberth, sang – Sidsel Marie Soeholm, kor – Michael Hansen, guitar - Jens 
Holgersen, kontrabas – Christian Søgaard, orgel – Hans Rosenberg, trommer 
 
  1. ”Sne” (5.46) 
  Med Rasmus Lyberth og Povl Dissing 
 
  øvrige numre på CD’en: 
  2. ”Venter på miraklet” – Sara Grabow & Noah Rosanes 
  3. ”Skib Elisabet 350” - Mikael K & Klondyke 
  4. ”Næste år” – Thomas Buttenschøn 
  5. ”Biler” – Juncker & Jonas Bream feat. Jøden 
  6. ”Da vandstanden steg” – Kinski 
  7. ”Digitale drømme” – Mike Sheridan & Kenneth Thordal 
  8. ”Så er det klaret” – Mouritz/Hørslev Projektet 
  9. ”Fødelandssang” – Henrik Strube 
  10. ”Fælles sang” – Tamra Rosanes og venner 
  11. ”Da Moder Jord var jomfru” – Bænken Inc. 
  12. ”Sig nej, sig nej” – Gnags 
  13. ”Engergy Island” – Energy Team Samsø bl.a. Ivan Pedersen 
  14. ”Regn” – Donna Cadogan 
 
”Denne CD er ét kritisk, oplysende og udfordrende indspark, midt i hele hurlumhejet for at redde 
kloden!” Den blev udgivet på samme tid som klimatopmødet fandt sted i København (COP 15). ”Samlet 
og tilrettelagt af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net.” 
 
En økologisk CD. Endelig fik Dissing og Lybert lavet noget sammen. Og det lyder fremragende. Gnags’ 
sang er fra 1976 LP’en ”Atomkraft? Nej, Tak”. Tracks (12-14) er listet som ”Bonus-numre”. 
 
2009 1-13 – CD ”KLIMA ALARM – KLIMAKRISE NEJ TAK!”  

A:LARM ALARMCD 132 399  
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Bag- og frontcover 

 

 
CD 

 

 
En flyer udgivet i anledning af Klima-CD'en 

 
***** 
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2009.juni.12. TV2 Lorry –  
 
En udsendelse som drejer sig om Las Nissens solo-udgivelse ”Tynd Røg”. Han står på en café-båd i 
Københavns kanaler og synger et par sange fra CD’en. Der er klip med Dissing, Dissing og Dissing, som 
fortæller om da Las kom med i bandet og et klip fra øvestudiet, hvor PD synger. Hele udsendelsen varer 
lige godt 5 min. 
 
2009 DVD – ”LAS NISSEN SOLO”    434 
 

***** 
 

2009.jul.3.  Live Pressen, Politiken 
 
Povl Dissing, sang – Jacob Bro, guitar – Anders ”AC” Christensen, bass – Jakob Høyer, trommer, 
percussion – Marie Fisker, kor – Mette ”Lax” Lindberg, kor 
 
  1. ”Do you know what it means, to miss New Orleans?”  
  2. “Blueberry Hill” 
  3. “A kiss to build a dream on” 
  4. “On the sunny side of the street” 
  5. “Beale Street Blues” 
  6. “Lazy River” 
  7. “St. Louis Blues” 
  8. “Sleepy time down South” 
  9. “That lucky old sun” 
  Med Povl Dissing og Jacob Bro’s Trio 
 
Debut for Armstrong sangene! PD får endelig mulighed for at hylde sit første idol. Det skulle ha’ været 
med fordanskninger af sangene – af Nikolaj Nørlund – men teksterne smagte ikke Dissing rigtigt, så det 
blev i stedet hans første hele engelsksprogede indspilning. Nørlund fik lov at varme op med et par sange i 
stedet. Pladen bliver først indspillet om ½ år. 
 
Akkompagnementet er fint afdæmpet og PD har et ”sprog-kompleks”, men forsøger at skjule det ved at 
synge lavmælt og mumle lidt hist og her. Det blev væsentligt bedre i januar 2010, hvor pladen blev 
indspillet. Efter at de danske versioner blev kasseret, har der næppe været lang tid til at øve på de 
engelske. 
 
2009.jul. 1-9 – CDR ”PD SYNGER LOUIS ARMSTRONG”  452 
 

 
Holdet bag koncerten og CD’en: 

Povl Dissing, Jacob Bro, AC, Jacob Høyer, Mette Lindberg, Marie Fisker  
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2009.dec.14.  DR 1 TV - Live fra Christians Kirken, Chr.havn 
 
Povl Dissing, oplæsning 8 – sang 9,12 – Rasmus Dissing, sang 9,12 - Peter Quortrup Geisling, indleder – 
DRs Pigekor, sang 1,12 – Birthe Kjær, sang 2,12 – Søren Dahl, interviewer, piano 2,9 - sang 12 – Allan 
Gade, guitar 2 - sang 12 - Peter Lund Madsen, tale 3 – Cæcilie Norby, sang 4,12 - Jakob Carlsson, piano 
4 – sang 12 – Lars Danielsson, bas 4  sang 12 – Jonathan Spang, tale 5 – Tina Dickow, sang guitar 6,12 – 
Helgi Jonsson, sang 6,12 – trombone 7 – Flemming Pless, præst tale 10 - sang 12 – Rasmus Nøhr, sang 
11,12 - guitar 11 - orgel 
 
  Café Hack’s Juleshow (1 time) 
  1. ”Forunderligt at sige” 
  2. ”Merry Christmas to you” 
  3. ”om at græde… og julen” 
  4. ”White Christmas” 
  5. “På loftet sidder Nissen” 
  6. ”I’ve Changed” 
  7. ”Have yourself a Merry little Christmas” 
  8. “Peters Jul” (2.37) 
  9. “Når du ser et stjerneskud” (1.45) 
  10. “Julehilsen til vore soldater” 
  11. “Sød musik” 
  12. “Fællessang: Dejlig er jorden”  
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Sendt 18.12.2009. PD læser ”Peters Jul” og synger (9) a capella med Rasmus. Begge er med i den sidste 
fællessang (12). 
 
2009 DVD ”CAFÉ HACK JULESHOW”   433 
 

***** 
 
2010.jan.2.  Indspillet i Studie 73 – Prod. Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, klaver, kor, Würlitzer – Jonas Dissing, ak. guitar, shaker og hca – 
Las Nissen, el guitar, lap steel guitar – Jesper Elnegaard, tamburin, trommer – Palle Hjorth, Hammond-
orgel, celeste, Würlitzer, harmonika – Nikolai Storr, bas – Marie Fisker, kor 9 – Benny Holst, sang 4 
 
  1. ”Fingalvisen” (3.47) 
  2. ”Tåren” (2.56) 
  3. ”Lille Anna” (6.09) 
  4. ”Sig mig hvor mange” (2.48) 
  5. ”Vandringsmanden” (3.00) 
  6. ”Tankerne” (4.46) 
  7. ”Vildandens sang” (3.24) 
  8. ”Det døende barn” (3.32) 
  9. ”Madonna” (3.446) 
  10. ”Du lille fugl” (3.41) 
  11. ”I en sal på hospitalet” (4.05) 
  12. ”Pjerrot” (3.09) 
  Med Dissing, Dissing, Las og Dissing mfl. 
 
En strålende udgivelse. En opdatering af en stribe af de go’e gamle! Modigt af både PD og Universal. Og 
så er der faktisk fem af sangene, som PD ikke tidligere har udsendt, men som han sang i de tidligste år. 
”Tankerne” blev tidligere kaldt ”Dine tanker er jubel” 
 
Akkompagnementet med ”Big Bandet” falder helt naturligt. Her bliver jeg nødt til at fremhæve Palle 
Hjorth! Han er et geni på Hammond orglet. Live blev ”Lille Anna” til ”Vilde Anna” pga hans fantastiske 
solo. Det klæder – igen – at der er både bas og trommer. Alle involverede leverer smukt til en flot helhed. 
Synergi når det er bedst. Og PD synger, så man klart fornemmer, at han føler sig ”hjemme”. Sangene 
ligger godt i munden på ham. Stor kunst på en lille skive. 
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Rækkefølgen på coveret til promo CD’en er: 1,3,10,3,5,6,8,7,9,2,11,12 - men de spiller i samme 
rækkefølge som på den udgivne CD. 
 
2010 1-12 – CD "SMERTEFULDE SANGE" UNIVERSAL PROMO  407 
 
2010 1-12 – CD "SMERTEFULDE SANGE" UNIVERSAL UNI 274 829 7 414 
 

 
Promo 

 

 
Promo 

 

 
Fra release-koncerten i Politikens sal den 27. sept. 2010 – Benny Holst kom og sang med  

på ”Sig mig hvor mange” en af de helt gamle sange fra deres tidligste duo-tid. 
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***** 
 

   
”Den signede Dag” i Allerød 2010 
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2010.jan. STC Studio – Prod. Anders “AC” Christensen 
 
Povl Dissing, sang – Jacob Bro, guitar – Anders “AC” Christensen, bas – Jacob Høyer, trommer, 
percussion – Marie Fisker, kor – Mette Lindberg, kor – Jakob Dinesen, sax – Mads Hyhne, trombone – 
Kasper Tranberg, trompet, kornet 
 
  1. ”That lucky old sun” (4.54) 
  2. “On the sunny side of the street” (4.07) 
  3. “St. Louis blues” (7.56) 
  4. “When it’s sleepy time down south” (4.18) 
  5. “ Blueberry hill” (/5.31) 
  6. “Do you know what it means to miss New Orleans?” (3.35) 
  7. “Beale street blues” (4.23) 
  8. “Up a lazy river” (3.23) 
  9. “A kiss to build a dream on” (3.12) 
  10. “We shall overcome” (5.36) 
  Med Povl Dissing og Jakob Bro’s Trio 
 
2010 1-10 - CD – "THAT LUCKY OLD SUN" STUNT REC. STUCD 10082 Promo  405 
 
2010 1-10 - CD – "THAT LUCKY OLD SUN" STUNT REC. STUCD 10082 446 
 
2010 1-10 - LP – "THAT LUCKY OLD SUN" DANISH VINYL PROD. DVP 047 458 
 Folde-ud-cover og Gul vinyl 
 
2011 2 – CD ”OSLO JAZZ FESTIVAL 25 ÅR” (Norge) 
 
2011 1 – CD ”STUNT RECORDS COMPILATION VOL. 19 2011” STUNT SU 9079-9   423 
 

 
LP-udgaven 
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Der er gået sol i LP-udgaven: Gul vinyl og gule etiketter 

 

   
Promo CD udgaven  
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Stunt Records havde gjort meget ud af PR for CD’en 

 
***** 
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2010?  Optaget i Sound of Light studio, Kbh af Flemming Rasmussen –  
Prod. Aske Jacoby – 
 

Povl Dissing, sang – Nicolaj Hess, piano, orgel – Aske Jacoby, guitar – Anders “AC” Christensen, bas og 
mange andre gæstemusikere og –sangere på øvrige sange. 
 
  1. “Dejlig Dag” 
  Med Povl Dissing 
 

Øvrige sange: 
2. ”Chancen” – Sten Jørgensen 

  3. ”Det Enkle” – Nana 
  4. ”Engel” – Niels Skousen  
  5. ”Vinden” – Mette Lindberg 
  6. ”Forelsket” – Mads Brinck-Nielsen 
  7. ”Ærlig Nu” – Cæcilie Norby 
  8. ”Lys” – Naja Rosa Koppel 
  9. ”Lys” – Jens Mikkelsen 
 
Alle sangene er skrevet af Jens Mikkelsen og indspillet i 2009, 2010 og 2011. Jens Mikkelsen døde af 
lymfekræft den 18. nov. 2009 – 37 år gammel. Sangene er skrevet over 20 år, og anslår – ikke forbavsen-
de – en sørgmodig tone og har undommeligt let naive tekster (med en snert af de gode gamle hippiedage 
med HIP og Steppeulvene). Bandet spiller smukt. Jacob Binzer har en fin solo på (8). 

Fra et interview med Aske Jacoby: De når ikke meget længere end til planlægningen – det sidste – om 
end store – bidrag fra Jens’ side bliver vokalen til titelnummeret ”Lys”, som han optager hjemme fra 
sengen i soveværelset. 

– Vi indspiller titelnummeret ”Lys” til det klick, som han har indspillet til; så vi har hans vokal i ørerne. 
Jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige at have ham med på pladen. Det er lavet et par dage 
før han dør, hvad man også godt kan høre. Det er ikke en mand i fuld vigør, der synger der. 

Kun en uge efter Jens’ død går Aske Jacoby sammen med resten af venneflokken i studiet for at indspille 
sangene. 

2012.aug. 1-9 – CD ”LYS” MUSIC FOR DREAMS ZZZCD0057  461 
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2010 Per Vers, rap – Povl Dissing, sang 3 – Prod. Embee og DJ Large 
 Indspillet i Göteborg, Uppsala 2009-10 og i København efterår 2010 
 
Per Vers, rap – Povl Dissing, sang – 3 - feat. Zap Mama, 1 – kor af Soulkoret Shiva, 2,6,9  - beatbox 
outro af Nappion 2, omkvæd og outro af Nappion 5 – trompet af Kasper Tranberg 3,11 - tværfløjte af Lars 
Hartvig 4 - keys af Esben Thornhal 4 – trommer af Kristoffer Sjelberg 4,7,12 - indeholder samples fra 
Taxi Taxi!'s "Mary" (J. Berhan, M. Berhan) 5 – kor arrangeret af Susanne Ørum 7,9 – scratch af DJ Static 
8,10 – omkvæd af Negash Ali 10 – flygel af Søren Kjærgaard 11 – omkvæd/scatsang af Simon Syra 
Solem 13 
 
  1. "Smuk Kamp" 
  2. "Hygopat" 
  3."Fri og Fallit" (3.49) 
  4. "Ironman" 
  5. "Ol' Thirty Bastard" 
  6. "Hav Det Godt" 
  7. "Englefjæs" 
  8. "Jeg Tjener Kassen" 
  9. "Nej Tak" 
  10. "Bli'r Ved" 
  11. "Uden Navn" 
  12. "Just Do It" 
  13. "Kære Lytter" 
 
”Bagom kameraerne på ”FRI & FALLIT” med Per Vers feat. Povl Dissing. En lang dag på Det Kongelige 
Teater med fem ballerinaer og en enkelt ballerino (?) i kampen for at skabe den bedst mulige musikvideo 
for FRI & FALLIT - et temmelig deprimeret, men smukt nummer taget fra Pers DMA-nominerede album 
EGO.” Man ser et lille klip med PD, som vil læse op på teksten. 
 
Videoen kan ses på: 
http://danskrap.dk/bagom-kameraerne-pa-frifallit-med-per-vers-feat-povl-dissing-video_5341908f1.html 
 
og selve musikvideoen kan ses på: 
http://danskrap.dk/per-vers-feat-povl-dissing-fri-og-fallit-musikvideo-video_80fc99019.html 
 
og så er der på en indlagt side anført en lang række ”bonus”-ting, som man kan se på Per Vers’ hjemme-
side, men desværre er det aldrig lykkedes mig at få åbnet siden. CD’en udkom i et tre-fløjet-folde-ud-
cover, som ydermere var i et papomslag. 
 
2011.apr. 1-14 – CD "EGO" MIXED APE/PLAYGROUND MUSIC PERCD 2011 475 
 
2011.apr. 1-14 – LP-2 "EGO" MIXED APE/PLAYGROUND MUSIC PER2011LP 476 
 

 
Front CD 
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Inner 

 

 
CD Papomslag. Forsiden er helt hvid med prægtryk, som bla. indeholder Per Vers’ 

logo: En mikrofon i hånd på rap-manér. 
 

  
For- og bagcover til LP2 
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LP-2 inner cover 

 

  
 

  
 

***** 
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2010.maj.1. DR 2 TEMA TV -  
 
  1. ”Interview” (7.28) 
  Povl Dissing 
   
PD fortæller om hvordan han lyttede til Giro 413 som barn. Synger en sang fra da han sammen med andre 
børn fra Stavnsholt samlede penge ind, som endte hos Giro 413 med hans ønske om at høre ”Liljekonval-
lens Farvel” med Eddie Russell. Flere små klip fra ældre TV-udsendelser. 
 

***** 
 

2010.juni.5. DR 1 TV - Live NRGi Park, Aarhus 
 
Povl Dissing, sang – Thomas Helmig, sang, flygel – Aarhus Pigekor – konferencier Niels Olsen 
 
  1. ”All You Need is Love” (3.06) 
  Med Povl Dissing og Thomas Helmig 
 
De danske gymnastikforeninger, Aarhus og DR 1 fejrer Majestætens 70 års fødselsdag med 
gymnastikopvisning, musik og sang på NRGi Park and she was amused… 
 
2010 1 – DVD fra TV DR1 ”DRONINGENS 70 ÅRS DAG”  438 
 

***** 
 
2010.maj.19.  DR Kultur 
 
DRs foromtale: 
“Skraldemanden satte gang i Povl Dissings karriere 
Som dreng fik Povl Dissing foræret en gammel trompet af skraldemanden i Farum. Den begyndte han så 
at spille på, mens han lyttede til Louis Armstrong plader og kom i Birkerød Jazzklub. 
 
- Der startede min kærlighed til Louis Armstrong. Ikke mindst den måde, han spillede på, men også 
måden, han sang på, fortæller Dissing om idolet Armstrong. 
  
Armstrong lærte Dissing engelsk 
Povl Dissing gik ud af skolen i 7. klasse, og hans far havde lavet en aftale med malermesteren i Farum, 
for Povl var jo god til at tegne. 
  
I mellemtiden blev Povl bydreng i en farvehandel, hvor man fandt ud af, at han var farveblind og i stedet 
for malerlære, kom den unge Povl i lære som automekaniker. Det var derfor ikke i skolen, at Dissing 
lærte engelsk - snarere var det Louis Armstrong, der var med til at lære Povl Dissing de engelske gloser: 
 
- Det var ikke alting, han sang, jeg forstod, men lydene kunne jeg jo efterligne, fortæller Povl Dissing. 
 
Så når Louis Armstrong sang "Do you know what it means to miss New Orleans", troede Povl for 
eksempel, at der var tale om en dame, miss New Orleans. 
 
- Jeg anede ikke, hvad det betød, men sang alligevel af fuldt hjerte, fortæller han. 
 
Skøjteulykke satte stopper for karrieren 
Efter en skøjteulykke, hvor Povl fik skadet sin mund, måtte han lægge trompeten på hylden. Der ligger 
den stadig, men nu er Povl Dissing tilbage med en ny plade "That Lucky Old Sun" opkaldt efter en af 
Louis Armstrongs mange sange. På pladen synger Dissing de gamle Armstrong-klassikere.    
 
Povl Dissing starter sin Louis Armstrong-Danmarksturné 3. juni. 
 

***** 
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2010  Tekst og tegninger Jacob Martin Strid 
 
Tegnefilm og lydbog indlæst af Povl Dissing 
 
- 17 tegnefilm. Sæt CD'en i computeren og vælg fra animeret menu, hvilke rim du vil se. Kan afspilles på 
både PC og Mac. 
 
- Indeholder også en stor Strid plakat og 8 klistermærker med de populære figurer. 
 
- Musik af The Tremolo Beer Gut. 
 
2010 1-17 - CD ”MUSTAFAS KIOSK” FROST 009-2  413 
 

   
Den gamle Troubadour er ustoppelig… 

 
***** 

 
2010  Indlæsning 
 

"Snøvsen og Eigil og katten i sækken" (2½ time mp3 filer) 
  Med Povl Dissing 
 
Alle kender snøvsen. Men alle er gået fra den. 
 
Det synes Eigil er synd, og en morgen finder han snøvsen, lige i udkanten af skoven. 
 
Snøvsen viser sig at være et lille væsen, der kun har én tå at hoppe på. Eigil bliver ven med snøvsen, og 
sammen går de på eventyr. 
 
Sådan starter Benny Andersens herlige historie om snøvsen og Eigil og deres spændende oplevelser i en 
verden, hvor alt kan ske. 
 
Snøvsen befrier Katten i sækken, møder Bøhmanden og bliver forfulgt af af krabber, hajer og sørøvere. 
Snøvsen bliver sparket op i luften, solgt som en gulerod og bortført af skumle fyre. 
 
Men alt ender heldigvis godt, og sammen får Egil og snøvsen mange gode venner. 
 
Mød dem alle sammen her. Denne lydbog indlæst af Benny Andersens gode ven Povl Dissing i 2010. 
 
2010 CD - MP3 Lydbog "SNØVSEN OG EIGIL OG  
            KATTEN I SÆKKEN" BORGENS FORLAG 424 
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Den første udgave af Snøvsen som mp3 lydbog 

 

 
 

 
Den senere udgave, som kom med de øvrige Snøvsen-Lydbøger i 2014 

 
***** 
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2010.jul. DR - Serien er produceret af Den Blå Delfin, i samarbejde med M2Film og med støtte fra  
 A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. 
 

'Fortællinger fra den danske flådes historie gennem 500 år, fortalt af Troels Kløvedal' 
Povl Dissing synger ”Hvor smiler fagert den danske kyst”. 

 
Programrækkefølge: 
Program 1, 5. juli kl. 20.00: Interview - H.M. Dronningen fortæller flådehistorie 
Program 2, 12. juli kl. 20.00: Dansk Renæssance til søs 
Program 3, 19. juli kl. 20.00: Christian IV og Svenskekrigene 
Program 4, 26. juli kl. 20.00: Fra Tordenskjold til Englandskrigene 
Program 5, 2. august kl. 20.00: Med Galathea Ekspeditionen til Antarktis og til Thule med Tulugaq 
Program 6, 9. august kl. 20.00: Dansk Ekspeditionshistorie på Grønlands Østkyst og Slædepatruljens 
historie 
Program 7, 16. august kl. 20.00: Søkort, Kold Krig og Vilde Sørøvere 
 
DR1 præsenterer en ny stor historisk serie i syv afsnit om den danske flådes historie, fortalt og tilrettelagt 
af forfatteren og sejleren Troels Kløvedal. Serien sendes frem mod selve flådens 500 års jubilæumsdag 
den 10. august 2010. 
 
Serien (35 minutters interview med Dronning Margrethe samt 6 afsnit á én times varighed) sendes på 
DR1 med start mandag den 5. juli kl. 20.00. Den sendes kort tid efter på DR2 på hverdage kl. 18.30  
 

***** 
 
2010.aug.18.  Kl. 10.03 på P1 - Genudsendt 19.8.2010 kl. 20.03 på P1 
 
  1. “Besøgstid - Danmarks Trubadurix” (56.23) 
  Med Povl Dissing 
   
Dissing omtaler et fællesprojekt med Gustav Winckler, som ikke blev til noget pga af GWs død. 
Kort snut med ”Kong Chr. stod ved højen mast” og Ole Espersens svar på en lytters klage. 
 

***** 
 
 2010.aug.30. Jyllands Posten  
 
Vojens Høtte: Povl Dissing blev hædret 
 
Pris: En rørt Povl Dissing modtog lørdag Folkeprisen ved byfesten Vojens Høtte. 
 
Prisen, som er på 25.000 kroner og et diplom, uddeles af en lokal priskomité, som blandt andet tæller Jyd-
skeVestkysten, og den gives til en person eller gruppe, som har gjort en særlig indsats for at fremme den 
folkelige kultur i Danmark. 
 
Povl Dissing havde taget sin søn Rasmus Dissing med til Folkefrokosten i det store telt, og de takkede for 
prisen ved at give en håndfuld numre for de 350 tilskuere. At Povl Dissing var et populært valg til at 
modtage den fornemme pris blev bevist, da publikum gav ham stående bifald to gange under prisuddel-
ingen og den efterfølgende optræden. 
 
Det er tredje år i træk, at Folkeprisen uddeles ved byfesten i Vojens. Sidste år fik entertaineren Jacob 
Haugaard prisen, og for to år siden blev prisen givet til Slesvigske Musikkorps, som har hjemsted i 
Haderslev. 
 

***** 
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2010.sep.25.  DR P 4 København 
 
  1. ”Interview” (5.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Et lille interview (ca. 5 min) med PD om den nye plade. Han fortæller om de rejsende, Benny Holst og 
hvilke sange han har lært af sin mor. 
 

***** 
 
2010.sep.26.  Dagbladet Politikens hjemmeside 
 
  1. ”Video-interview” (2.21) 
  Med Povl Dissing 
 

***** 
 
2010.sep.27.  Live Pressen, Politikens Sal 
 
Povl Dissing, sang – Benny Holst, sang 5 – Rasmus Dissing, keyboards, sang – Jonas Dissing, hca, sang, 
ak. guitar, percussion – Las Nissen, guitar – Palle Hjorth, hammondorgel – Jesper Elnegaard, trommer – 
Nikolai Storr, bas 
 
  1. ”Fingal” 
  2. ”Tåren” 
  3. ”Lille Anna” 
  4. ”Sig mig hvor mange” 
  5. ”Vandringsmanden” 
  6. ”Tankerne” 
  7. ”Anemonesmil” 
  8. ”Præsentation af bandet” 
  9. ”Jeg tændte ingen sol for dig” 
  10. ”Halvvejs vågen” 
  11. ”Kornmod” 
  12. ”Rumskibsrejsen” 
  13. ”Fortabt” 
  14. ”Solopgang” 
  15. ”Vildandens Sang” 
  16. ”Det døende barn” 
  17. ”Madonna” 
  18. ”Du lille fugl” 
  19. ”I en sal på hospitalet” 
  20. ”Pjerrot” 
  21. ”Svantes Svanesang” 
  22. ”Snehvidekys” 
  Med Povl Dissing og band 
 
CD’en ”Smertefulde Sange” udkommer og præsenteres ved en koncert i Pressen, Politikens Sal. 
 
Alle medvirkende fra indspilningen er med. Benny Holst dukker op og synger duet på ”Sig mig hvor 
mange”. Igen en stor oplevelse. Med mange af de gamle sange i flotte, nye arrangementer og med et ”lille 
big band” bag sig, lyder Dissing som i sin ungdoms vår. Sangene passer ham og han stråler! Og så er det 
første gang vi kan nyde Palle Hjorths storslåede spil med Dissing.  
 
CD’en anmeldes smukt i alle dagblade. 
 
2010.sep. 1-22 – CDR-2 ”SMERTEFULDE SANGE RELEASE”  411 
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Tak for i aften! 

 
***** 

 
2010.okt.5.  DR1 Aftenshowet – vært Puk Elgaard 

 
  1. ”Interview” (7 min.) 
  Med Povl Dissing 
 
Interview i DR Aftenshowet om hele karrieren og bl.a. ”Smertefulde Sange” og en masse små klip fra en 
lang række tv-udsendelser. Der tales meget om at han nu er 72 år. Og om folks reaktioner fra de tidligste 
dage i Folkclub of Denmark. 
 

***** 
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2010.okt.28.  Live Baltoppen, Ballerup 
 

 
En koncert med ”Smertefulde Sange” 

 
***** 

2010.dec.9.  DR1 Aftenshowet – vært Puk Elgaard 
 
Povl Dissing, sang – Jakob Bro’s Trio - Jacob Bro, guitar – Anders “AC” Christensen, bas – Jacob Høyer, 
trommer 
  1. ”Interview” (2.22) 
  2. ”That Lucky Old Sun” (2.14) 
  Med Povl Dissing 
 
Fra DR Aftenshowet  
 
2010 1,2 – DVD ”POVL DISSING I AFTENSHOWET”  438 
 

***** 
 
2011.feb.17.  Live Skråen, Aarhus 
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, keyboards, sang – Jonas Dissing, hca, sang, ak. guitar, percussion – 
Las Nissen, guitar – Palle Hjorth, hammondorgel – Jesper Elnegaard, trommer – Nikolai Storr, bas 
 
Optagelser herfra kan ses på YouTube. 
 
2011.feb 1-? – DVD fra ”SMERTEFULDE SANGE – TOUREN”  422 
 

***** 
 
2011.aug. Rasmus Lyberts 60 års fødselsdag – privat optagelse fra havefesten 
 
Povl Dissing, sang og guitar – Michael Hansen, guitar 
 
 1. ”Hør Nu Tuder Blæsten”(3.23) 
 2. ”Svantes Lykkelige Dag/Bjørnen Vågner”(6.20) 
 3. ”Imporvisation om Bord”(5.00) 
 Poul Dissing  
 
Lybert er født den 21. august 1951 i Manitsoq, Grønland. Michael Hansen fra Lyberts band akkompag-
nerer PD på fineste vis. 
 

***** 
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2011 
 
Fra Steen Karlsens hjemmeside: 
 
Steen Karlsen er født i Frederikshavn i 1960. Han er gift med Gilda og sammen har de sønnen Frederik. 
Steen er endvidere stedfar til Sonny, Camilla og Ditte. 
 
Steen Karlsen er uddannet på Frederikshavns Værft A/S i 1981 som skibsbygger, og kom et års tid på 
tegnestue hos Ørskov Stålskibsværft, hvor han arbejdede indtil feb. 2003. De 23 års beskæftigelse med 
skibstegning og værftsindustri har sammen med naturen og livet omkring Frederikshavn også inspireret 
Steen til sin nuværende metier som kunstmaler. 
 
Steen Karlsen har malet og tegnet i hele hans liv. Men i 1999 tog Steen springet og udstillede for første 
gang offentligt, et stort spring for den generte og private kunstmaler. Dengang var det næsten 
udelukkende naturalistiske motiver han malede. 
 
Efterhånden fik maleriet mere og mere fat i ham og han begyndte at eksperimentere, og fik større 
seriøsitet omkring maleriet, hvilket har bevirket at udtryksformen i dag er abstrakt, men med mange 
genkendelige penselstrøg. 
 
I dag er levevejen udelukkende maleriet, og han har efterhånden solgt malerier til både private, det 
offentlige, virksomheder, kunsthandlere og kunstforeninger i hele Danmark. Desuden har han solgt til en 
del udenlandske kunder i hele Europa og USA. 
 
På alle Steen Karlsens malerier findes der hans personlige signatur, nemlig de 2 små blå personer med 
hvidt hoved. Signaturen stammer fra en tidligere serie malerier han kaldte for "Familiebilleder" hvor det 
var personer med blå kroppe og hvide ansigter der var gengivet i forskellige situationer. Efterhånden blev 
personerne skubbet lidt til side og endte med at være bitte små, og de befinder sig nu på alle hans 
malerier. 
 
Beskuerens generelle bemærkning er at man bliver i godt humør og føler glæde ved at se på billederne og 
det skyldes de altid glade og venlige farver og motiver.  
 
Steen Karlsen har leveret malerier til U.S.A. `s tidligere President Bill Clinton og Vice President Al Gore. 
 
Steen Karlsen har de sidste 3 år hovedsaligt arbejdet på ”Musikalske Penselstrøg” til udstillingen i 
København i januar 2011. 
 
Udsendelsen har været vist på TV4 den 22. januar 2012 
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Dissing/Andersen-inspirationen - se værkerne på www.steenkarlsen.dk 

 
***** 

 
Musikalske Penselstrøg  Koncert fra Pakhus 11   
 
Sendt på TV4 den 8.2.2013 
 
Steen Karlsen er kendt for sine sprudlende malerier, der skaber glæde og humør. Han har arbejdet som 
kunstmaler siden 2002 og er indehaver af galleri 7 i Frederikshavn. Når han maler, hører han oftest musik 
– og en dag blev han grebet af idéen om at lave ”musikalske penselstrøg”. Han ønskede at bruge de 
billeder, som musikken skabte på hans nethinde, som hovedmotiv i sine malerier. "Svantes lykkelige dag" 
var med til at føde idéen, men også andre af dansk musiks sprogekvilibrister blev hurtigt en del af 
projektet - og med sange som ”Bette Liverpool” og ”Den dag cirkus kom til byen” var Johnny Madsen og 
Allan Olsen oplagte kandidater. Da malerierne blev afsløret for offentligheden, skete det ved en stem-
ningsfyldt koncert, hvor både Povl Dissing, Benny Andersen, Johnny Madsen og Allan Olsen stillede op 
med de sange, der havde inspireret til malerierne. 
 
2011 DVD – "MUSIKALSKE PENNESTRØG I PAKHUS 11"  425 

Denne DVD indeholder tilblivelsen af alle 12 malerier, musikken, malerierne samt  
kommentarer fra musikerne og andre implicerede i projektet, samt arrangementet i  
Pakhus 11, i København, med musik og stemningsbilleder.  
Pris for DVD: kr. 200,- + forsendelse på Karlsens hjemmeside: www.steenkarlsen.dk 

 

   
 

***** 
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2012.sep.22.  Live Mantziusgården, Birkerød 
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, keyboards, kor, sang 20 – Jonas Dissing, hca, kor, ak. guitar, per-
cussion – Las Nissen, guitar, kor – Palle Hjorth, hammondorgel – Jesper Elnegaard, trommer – Nikolai 
Storr, bas 
  1. ”Solopgang” 
  2. ”Anemonesmil”* 
  3. ”Godt Nyt I Dag”* 
  4. ”Jeg Gør Dig Rig Igen”* 
  5. ”Introduktion af bandet” 
  6. ”Honningland”* 
  7. ”Svantes Lykkelige Dag” 
  8. ”Fjeldgængeren/Yderst Ude”* 
  9. ”Krakkemutmat Blues”* 
  10. ”Min Ven”* 

11. ”Lille Anna”* 
  12. “Gi’ Mig En Hest, Mor” 
  13. ”Jeg Er En Tosset Spillemand” 
  14. ”Den Grimmeste Mand I Byen” 
  15. ”25 Min. Endnu” 
  16. ”Wallifanten” 
  17. ”Tingel-Tangelmanden” 
  18. ”Lykkelænder”* 
  19. ”Hør Nu Tuder Blæsten” 
  20 ”One more cup of coffee” 
  21. ”Snehvidekys”* 
  Povl Dissing med Band 
 
Man kan blot konstatere, at de ”nye” udgaver af de gamle sange også fungerer live (koncerten vare ca. 2 
timer). Palle Hjorth’s knap et minut lange solo i (11) er alt for kort… men hold op, hvor lyder det godt.  
 
Før (13) fra filmen ”Smil Emil” fortæller PD: ”Så kom der pludselig bud, det var et af de der grønne 
cykelbude. Og han kom kørende og jeg tænkte, hvor skal han mon hen? Og så skulle han ned til mig. Han 
kom med en invitation... man kan osse sige et tilbud, det var noget med, om jeg havde lyst til at spille en 
ikke helt uvæsentlig hovedrolle i en film. Og med det dér film, da så jeg det hele for mig pludselig: 
Hollywood, Sunset Boulevard, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart … Og jeg øvede mig virkelig meget 
på den der… det var oven i købet osse en sang, som Halfdan Rasmussen havde skrevet, som jeg skulle 
synge inde i filmen. Og jeg sad i mørket med min far og mor, som jeg havde inviteret til premieren, og 
jeg sad og tænkte, nu kommer den nok snart, vi havde Piratos og alt muligt med. Og så pludselig, så stod 
der: SLUT! Så havde de klippet mig ud! Og det gik mig på i dagene efter, men så heldigvis kom jeg i 
tanke om, at det var jo ikke noget med mig, det var Halfdan’s skyld. Han havde lavet den der sang, som 
han kaldte for – og som jeg sku’ synge: ”Jeg er en tosset spillemand”! Og det gør han så. Palle får en 
længere solo, som får salen til at juble. Et stort nummer fra hele holdet.  
 
Og så er (14) blevet til en fed rocksang, hvor Las får lov at vise lidt af sine evner i en solo. I det hele taget 
så er det mere rytmiske akkompagnement, noget som klæder PD og sangene.  
 
Ekstranummeret (20) er en overraskelse. Det synges af Rasmus, men PD er med på kor og det er en sjæl-
denhed at høre PD synge med på en Bob Dylan sang! Nummeret indgik/indgår i Dissing og Las’ optræd-
en, når de spiller og synger Onkel Bob’s sange ved kirkekoncerter. (Hvilket de gør fremragende!) 
 
Under vejs får PD fortalt, at han faktisk, som ganske ung, gik i skole i Mantziusgården. Den gang hed 
den: Birkerød Statsskole. 
 
2012.sep. 1-21 – DVD-2 ”MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD”   
 

***** 
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2012.sept.29.  Live optagelse fra Viborg Teater af Hans Nielsen, Focus  
 
Den originale optagelse indeholder alle Povl Dissings ”historier” i fuld version mellem sangene. 
 
  1. ”Solopgang” 
  2. ”Anemonesmil”* 
  3. ”Godt Nyt I Dag”* 
  4. ”Jeg Gør Dig Rig Igen”* 
  5. ”Honningland”* 
  6. ”Svantes Lykkelige Dag” 
  7. ”Fjeldgængeren/Yderst Ude” * 
  8. ”Krakkemutmat Blues”* 
  9. ”Min Ven”* 

10. ”Lille Anna”* 
  11. “Gi’ Mig En Hest, Mor” 
  12. ”Jeg Er En Tosset Spillemand” 
  13. ”Den Grimmeste Mand I Byen” 
  14. ”25 Min. Endnu” 
  15. ”Wallifanten” 
  16. ”Tingel-Tangelmanden” 
  PD annoncerer ”Lykkelænder”, men der spilles: 
  17. ”Hør Nu Tuder Blæsten” 
  18. ”Snehvidekys”* 
  PD præsenterer bandet både før og efter (9) (samme optagelse),  

det må være en redigeringsfejl. 
  Povl Dissing med Band 
 
Det er samme optagelse, som blev udsendt året efter, dog mangler her ”Lykkelænder” og PD’s kommen-
tarer er uredigerede. 
 

***** 
 

2012.sept.29.  Live optagelse fra Viborg Teater af Hans Nielsen, Focus  
 
Povl Dissing, sang – Rasmus Dissing, klaver, Wurlitzer, tamburin, kor – Las Nissen, el-guitar, kor – 
Jonas Dissing, mundharpe, akk. guitar, shaker, tamburin, kor – Jesper Elnegaard, trommer – Nikolai 
Storr, bas – Palle Hjorth, Hammond B3 orgel 
 
  1. ”Solopgang” (4.30) 
  2. ”Anemonesmil” (5.03)* 
  3. ”Godt Nyt I Dag” (2.46)* 
  4. ”Jeg Gør Dig Rig Igen” (4.50)* 
  5. ”Honningland” (3.35)* 
  6. ”Svantes Lykkelige Dag” (4.19) 
  7. ”Fjeldgængeren” (3.58)* 
  8. ”Yderst Ude/Krakkemutmat Blues” (6.39)* 
  9. ”Min Ven” (2.45)* 
  10. ”Lille Anna” (5.38)* 
  11. ”Gi’ Mig En Hest, Mor” (4.43) 
  12. ”Jeg Er En Tosset Spillemand” (5.18)* 
  13. ”Den Grimmeste Mand i Byen” (3.51) 
  14. ”25 Min. Endnu” (6.54) 
  15. ”Wallifanten” (5.33) 
  16. ”Tingel-Tangelmanden” (4.23) 
  17. ”Lykkelænder” (6.00)* 
  18. ”Hør Nu Tuder Blæsten” (3.50)* 
  19. ”Snehvidekys” (5.03)* 
  Povl Dissing med Band 
 
2013.apr.22. CD-2 – ”DISSING LIVE - 25 MIN. ENDNU - 2013” SONY 88883702262 444 
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PD med hul i hovedet… 

 

 
Det er rent ud sagt utroligt, hvad Povl Dissing formår! 

 
***** 
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2012.okt. 6. Live DR1 TV – Kronprinsparrets Priser 2012 - i Koncertsalen Alsion i Sønderborg 
 
Povl Dissing, oplæsning 1,2 – Jonas Dissing, sang, guitar, hca – Rasmus Dissing, sang og keyboard – Las 
Nissen, sang og guitar 
 
”Når Kronprinsparrets Priser på i alt 1,1 mio. kr. i år skal uddeles, bliver det til et storslået show med bl.a. 
Nephew, Steffen Brandt, Efterklang og mange andre. Den samlede årlige præmie på 1,1 million er en 
bryllupsgave fra Bikubenfonden, der også står bag showet i samarbejde med DR. 
 
Jakob Martin Strid fik Kronprinsparrets Kulturpris 2012 og det blev fejret med en Ur-opførsel af 
’Mormors Gebis’ ved Dissing, Dissing, Las & Dissing. 
 
Jakob Martin Strids værker er unikke, sjove og vedkommende. Hans finurlige og let genkendelige streg er 
nerven i de farverige historier, vi kender fra 'Mustafas Kiosk', 'Lille Frø', ’Min Mormors Gebis' og – i år – 
'Den Utrolige Historie Om Den Kæmpestore Pære'. Med et underfundigt blik for tidens væsentlige temaer 
kombinerer han klogskab med en sommetider fandenivoldsk og altid varm humor.” I alt 1½ times udsend-
else. I optakten til overrækkelsen af Kulturprisen, fortæller PD om frøen der begik et bankkup med en 
kniv og en kotelet. Bandet synger Strids tekster til deres egen musik. 
 
  1. ”Frøen der begik et bankkup” 
  2. ”Mine Sokker”  
  3. ”Grønlandsrimet” 
  Dissing, Dissing, Las og Dissing 
   
2012 1-3 – DVD ”KRONPRINSPARRETS KULTURPRIS 2012”   435 
   

***** 
 
2012.nov.5-13.  Indspillet i Galaksen, Værløse af Hans Nielsen, Focus recording –  

Prod. Stig Jørgensen 
 
Povl Dissing, sang – Den Kongelige Livgardes Musikkorps – dir. Martin Nagashima Toft 
 
  1. ”Godmorgen, Lille Land” (2.48) 
  2. ”Kong Georg d. 1’s Hønnørmarch” (3.12) 
  3. “Midsommervisen” (4.01) 
  4. “Sorte Sol” (4.23) 
  Bryllup på Himmelpind: 
  5. ”Gæsterne ankommer” (2.09) 
  6. ”Bryllupsmarch til kirken” (3.13) 
  7. ”Festen” (3.04) 
  8. ”Finale” (4.11) 
  9. ”Svantes Lykkelige Dag (3.35) 
  10. ”Den Spanske Sol” (4.46) 
  11. ”Rosalina” (7.00) 
  12. ”Huldigungsmarch” (2.48) 
  13. ”Columbine Polka Mazurka” (4.01) 
  14. ”Tivoliminder” (4.34) 
  15. ”Edle Polka” (3.04) 
  16. ”I Danmark er jeg født” (3.49) 
  Med Povl Dissing og Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
 
Indspillet i 2012, men siden 2009 har PD optrådt med Livgardens Musikkorps som baggrund – eller 
forgrund…  ifølge booklet’en har PD selv sagt: ”At synge med jer, er som at lægge sig i en nyredt seng.” 
Det er i hvert fald forfriskende at høre nogle af de kendte sange i helt nye orkesterarrangementer og PD 
synger godt igennem. En fin musikalsk oplevelse. Selv ”Kaffen…” får nyt liv. Ind i mellem PD’s bidrag 
spiller Musikkorpset en håndfuld marcher mv. Sjovt nok, har man valg at kalde CD’en for ”Den Danske 
Sommer” uden at denne sang dog er med. 
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2013 1-16 – CD ”DEN DANSKE SOMMER” EXLIBRIS EXLCD 30155 427 
 

 

 
 
2013.jan.26.  
 
HANSTHOLM: Søndag runder Poul Dissing 75 år, og lørdag blev han overrasket med en fødselsdagsang 
i Hanstholm. 
 
Her havde 400 tilhørere fundet vej til årets nytårskoncert. Benny Andersens sange fyldte en del ved 
koncerten, og der var da også en hilsen med fra digteren.  
 
- Poul - kan du ikke sige til dem oppe i Hanstholm: Rigtig godt nytår, lød hilsnen. 
 
Den folkekære troubadour fik også mulighed for at synge opera sammen med Annette Heick, hvor 
Dissing havde rollen som Don Juan.  
 
45 musikere i Orkester Midtvest og ligeså mange sangere i Vestjysk Koncertkor var også med til at give 
tilhørerne en uforglemmelig oplevelse. 
 

***** 
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2013  Produceret af Mads Vinding – Indspillet i Audiophon 
 
Povl Dissing, sang 3,10,12 - Caroline Borello Lerche, klaver - Mads Vinding, bas - Aage Tanggaard, 
trommer - Sara Indrio, percussion  - Jannik Theilgaard, guitar - Thomas Edinger, saxofon og fløjte –  
Ketil Duckert, trompet 13 - Ramløse- og Anisse børne- og undgdomskor 2,7 med bl.a.: Margrethe 
Grarup, Anders Ørsager, Rikke Gustavsen, Lasse Schou, Rebecca Lindemann, Rikke Gustavsen 
 

1. ”Du gode Gud” - Margrethe Grarup 
  2. ”Som et drivhus i en frostnat” - Rebecca Lindemann, R. Gustavsen 

3. ”Musvågesalme” - Margrethe Grarup, Povl Dissing 
  4. ”Arabiske sandaler” - Margrethe Grarup, Anders Ørsager 

5. ”På bænken” - Anders Ørsager 
6. ”Usynlige” - Margrethe Grarup 
7. ”Æselmanden” - Rebecca Lindemann, Celine Engom Larsen,  
     Amanda Kofoed, Mia Rud Nielsen.  
8. ”Der var engang en kongesøn” - Margrethe Grarup, Rikke Gustavsen,   

                              Anders Ørsager, Lasse Schou 
9. ”Også i dag” - Anders Ørsager, Margrethe Grarup 
10. ”To gyldne sommerfugle” - Margrethe Grarup, Povl Dissing 
11. ”Du siger det med blomster” - Anders Ørsager, Margrethe Grarup 
12. ”Høstblues” - Povl Dissing 
13. ”Oktobers skat” - Anders Ørsager 
14. ”November” - Margrethe Grarup 
15. ”Den første rim” - Margrethe Grarup 
16.”Jeg er her hos dig” - Margrethe Grarup 

  Povl Dissing m.m.fl. 
 
”Bogen indeholder 24 nye salmer med musik af komponisten Caroline Borello Lerche og tekst af 
salmedigteren Hans Anker Jørgensen.  
 
Dette er frugten af et spændende samarbejde mellem komponisten Caroline Borello Lerche og salme-
digteren Hans Anker Jørgensen. Siden 2008 og har de to skabt en perlerække med 24 salmer, der nu 
udkommer på tryk. Den medfølgende cd indeholder 15 af bogens salmer og et ekstra nummer skrevet og 
komponeret af Caroline Borello Lerche. 
 
Hans Anker Jørgensen er salmedigter og pensioneret præst. Han har gennem en menneskealder bidraget 
til den danske salmeskat. Bl.a. med samlingen Frømandens kys fra 2006.  
 
Caroline Borello Lerche er uddannet på det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har også komponeret 
melodier til digte og egne tekster. Hun er organist i Vallensbæk kirke.” 
 
Bogen er udgivet på Unitas Forlag 
 
CD’en kan anbefales! Flot, flot produktion og vældig interessant med moderne salmer (jazz- og pop-
salmer), akkompagneret i tidens ånd. Desværre er alle de mandlige solisters stemmer ikke lige spænd-
ende, men alt i alt en fin udgivelse. Margrethe Grarup er dejlig at høre på (og PD, naturligvis). 
 
2013 1-16 – CD ”DU SIGER DET MED BLOMSTER” CARO 20131  462 
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Bogen – CD-cover – Forsidebilledet er af Leif Sylvester 

 

 
CD’en 

 
 

***** 
 

2013.  DR TV – Tilrettelæggelse Klaus Lynggaard 
 
Povl Dissing 
 
  ”Danske Musiklegender” (30 min) 
  Povl Dissing 
 
PD fortæller om sin opvækst og sit liv i musikken. Andre tilsvarende udsendelser handlede om Gitte 
Hænning, Peter Belle, Ib Glindemann m.fl. En dejlig serie. 
 

***** 
 
2013.april.03. TV2 – ”Talkshowet Meyerheim” 
 
Povl Dissing, Benny Andersen, Ulrik Wilbeck, Mette Frederiksen, Vært Michael Meyerheim 
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2013.okt.7.-10. Indspillet i Sct. Knuds Kirke, Odense Domkirke – Procucer Erik Hillestad 
 
Povl Dissing, sang – Knut Reiersrud, guitar – Iver Kleive, orgel 
 
  1. ”Kærlighed til Gud” (4.01) 
  2. ”Far verden, farvel” (5.20) 
  3. ”Glade Jul” (3.25) 
  4. ”Den store, hvide flok” (2.59) 
  5. ”Krist stod op af døde” (3.21) 
  6. ”Sorrig og glæde de vandre til hobe” (6.16) 
  7. ”Mit hjerte altid vanker” (3.46) 
  8. ”I Østen stiger solen op” (5.46) 
  9. ”Dejlig er jorden” (4.26) 
  10. ”Jeg ser dig, søde lam, at staa” (5.55) 
  11. ”Som den gyldne sol frembryder” (4.53) 
  12. ”Hil dig, Frelser og forsoner” (5.26) 
  Med Dissing, Kleive og Reiersrud 
 
Det er tredje gang trioen indspiller sammen. Anledningen er at man udgiver en ny norsk salmebog og 
derfor har man ønsket denne CD med tre sange/salmer af de fire mest kendte digtere: Thomas Kingo (som 
fra 1677 til 1703 var biskop netop ved denne kirke), N.F.S. Grundtvig, H.A. Brorson og B.S. Ingemann.  
 
Igen må man begejstres over den vellyd, der kan komme ud af elektriske guitarer og et kirkeorgel, bundet 
sammen af Povl Dissing stemme. Et stort værk (igen). 
 
2013 1-12 – CD ”SOM DEN GYLDNE SOL” KIRKELIGT KULTURV FXCD 396 429 
 
2013 1-12 – LP-2 ”SOM DEN GYLDNE SOL” KIRKELIGT KULTURV FXLP 396 472 
 
2014 5 – CD-4 ”40 YEARS CREDIBILTY” KIRKELIGT KULTURVERKSTED  FXCD 400 
 

   
LP-2 
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Flot tre-foldigt-folde-ud cover – venligst signeret af trioen 
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***** 
                                           

2014 Indtaling Povl Dissing 
 
Snøvsen på sommerferie - Snøvsen og Snøvsine - Snøvsen hopper hjemmefra 
 
Indtalt af Povl Dissing i 2014. (Bind 1 blev indtalt i 2010) 

 

 
 

2010/2014 Alle historierne om snøvsen 
- Snøvsen og Eigil og katten i sækken - Snøvsen på sommerferie - Snøvsen og Snøvsine - Snøvsen hopper 
hjemmefra 
 
Kender man ikke Benny Andersens historier om Snøvsen, så er det på tide. "Alle historierne om Snøvsen" 
er en samling af alle fortællingerne, og dine børn vil elske dem. 
 
Eigil synes det er synd, at alle går fra Snøvsen, så da han finder ham i skoven, bliver han, hans bedste ... 
Læs mere ven. De to kommer på det ene eventyr efter det andet. De møder katten i sækken, Snøvsine, 
Snøvsen bliver bortført, de bliver forfulgt af sørøvere og meget, meget mere. 
 
"Alle historierne om Snøvsen" er en fuldstændigt fantastisk og underholdende bog, som kan læses højt for 
børnene. 

 



 750

 
 

***** 
 
2014.jan.28.  Live Rungstedgaard, Hørsholm  

 

 
Dagen efter PDs fødselsdag var han og BA på Rungstedgaard.  

Det var en samtale-aften med DR journalist Helle Solvang som spørger. 
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… men der blev også tid til et par sange 

 
***** 

 

 
”Som den gyldne Sol” i Christians Kirke på Chr. Havn 

 
***** 
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2014.jan.-jun.  Soundscape Studie, prod. Sebastian og Jan Sivertsen 
Tekst og musik af Sebastian efter Ole Lund Kirkegaards bog 

 
Povl Dissing, sang 14 - Akk.: Sebastian, sang, ak.guitar - Morten Kærså, keyboards, percussion - Jan 
Sivertsen, trommer, percussion - Jens Rugsted, bas, el-guitar 
 
  1. ”Velkommen til Pjort” 

2. ”Hvorfor er der ingen der handler hos os?” - Sebastian,  
     Michael Falch, Allan Mortensen 
3. ”Hodja fra Pjort” - Sebastian med Sara Grabow, Karoline Munksnæs 
4. ”Fiskernes sang” - Lasse Helner, Jørn Mader, Lukas Ballin,  
     Ole Rasmus Møller 
5. ”Vist er det et hårdt liv” - Sebastian, Lis Sørensen  
      med Masto Minikor: 
     (Sarah Sophie Reynberg Langkilde, Lisa Oppenheim Jensen, Camilla  
     Skov, Laura Ritsmar, Stephanie Ravn Carlsen, Tatianna Sofie Ro- 
     land Gloerfelt-Tarp, Sabine Blicher Lerche Pedersen, Ann-Reena 
     Ratej Hougaard, Johan Engel Bolvig, Thomas Sluhme, David Post  
     Møller, Rasmus Vinde Carlsen, Steen Balslev, Steen Lünell)  
     dirigeret og arrangeret af Jacob Grove, Bilal Irshed 
6. ”Kærlighed og kildevand” - Lis Sørensen med Poul Halberg 
7. ”Tyv tror hver mand stjæler” - Michael Falch med En Over En Under 
     (Allan Mortensen, Gitte Naur, Iben Plesner, Ole Rasmus Møller,  
     Nils Henriksen) 
8. ”Flyv højt” - Eivør med Masto Minikor  
9. ”Ved profetens skæg” - Sebastian med Masto Minikor  
10. ”Tæppebanker blues Alarabia” - Annika Aakjær, Mathilde Falch  
      med Masto Minikor 
11. ”El Greco” - Sebastian - med Masto Minikor 
12. ”En ny og dejlig dag” - Laura Ritsmar, Bilal Irshed 
13. ”Jeg vil ha' ham” - Sara Grabow, Karoline Munksnæs, Annika  
       Aakjær 
14. ”Brummesangen” - Povl Dissing, Sebastian med Masto Minikor 
15. ”Den dejligste dreng” - Sebastian, Sara Grabow 

 
2014 1-15 – CD ”HODJA FRA PJORT” SONY 88843091562  448 
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Plakat for Sebastians gen-indspilning af de gamle og nye sange fra hans musical ”Hodja fra Pjort”. 

 
***** 

 
Fra Johnny Runner’s hjemmeside: 
 

KOM OG TAG MIN HÅND 

 

Single "Charity All Stars" 

Støttesingle "Kom og tag min hånd" til "Danmarks 
Underholdningsorkester" 

Indspillet i Grapehouse Studio 
Executive producer: Johnny Runner Denmark 
Mastering: Freddy Albrektsen  

Køb på iTunes Kun udsendt på www. 
 

***** 
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11. mar. 2015   

Dissing synger på støtte-single 

Indtægter fra nummeret 'Kom og tag min hånd' går til underhold-
ningsorkestret 

Af: Allan Lykke BT 

Der rejste sig et kor af protester, da Danmarks Radio sidste år besluttede at nedlægge det populære under-
holdningsorkester. Men siden det stoppede i DR-regi har orkestret fortsat ufortrødent takket være indsam-
linger og støtte fra mange sider. 

Nu får støtten et ekstra nøk med en støtte-single med titlen ’Kom og tag min hånd’, hvorfra indtægterne 
går til indsamlingen ’Bevar Underholdningsorkstret’. 

Povl Dissing og Michala Petri er solister på sangen, skrevet af Johnny Runner, som også har deltagelse af 
folk som Poul Halberg, Klaus Menzer, Kenny Lübcke samt et børnekor foruden dirigent Sven Skipper. I 
alt 40 personer har arbejdet gratis på projektet, som går under navnet Charity All Stars. Optagelser fra 
indspilningen kan ses på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fuy9zHmuLDQ 

***** 
 
50 året for den første pladeudgivelse med Povl Dissing, blev fejret med en 50 års Jubilæums tourné, 
hvor gammelt og nyt blev blandet. 
 
Povl Dissing: vokal - Rasmus Dissing: elektrisk piano, vokal - Jonas Dissing: akustisk guitar, mundhar-
monica, vokal - Las Nissen: elektrisk guitar, vokal - Dan Hemmer: Hammond B3 - Nikolaj Storr: bas 
Jesper Elnegaard: trommer 

1. ”Skygger af skønhed” 
2. ”Jeg gør dig rig igen” 

  3. ”Godt nyt i dag” 
4. ”I hinandens arme” 
5. ”Anemonesmil” 
6. ”Honningland” 
7. ”Du er fjern i dag” 
8. ”Tape fra en halv mand” 
9. ”Ingen” 
10. ”Nøgne øjne” 
11. ”Den bedste drøm jeg har haft” 
12.. ”Hele familien” 
13. ”Svantes lykkelige dag” 
14. ”Søvnløs sang” 
15. ”Fortabt 
16. ”Den grimmeste mand i byen” 
17. ”25 minutter endnu” 
18. ”Tingel-Tangelmanden” 
19. ”Lykkelænder” 
20. ”Hør, nu tuder blæsten” 
21. ”Blåt blod til alle” 
22. ”Snehvidekys” 

  Dissing, Dissing, Las og Dissing 
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***** 
 

2016.okt.9. DR Byen 
 
Povl Dissing med DR PigeKoret 
 
Hør koncerten 'DR PigeKoret i mørke' i P2 onsdag 2. november kl. 19.20 Koncerten blev optaget i 
Koncerthuset i DR Byen 9. oktober 2016. 
 
Forestil dig at du sidder i en fyldt koncertsal med både børn og voksne. Langsomt dæmpes lyset til der til 
sidst er totalt mørkt i salen. Så går koncerten i gang. Sådan foregik DR PigeKorets koncert i mørke, Der 
var sådan set ikke noget uhyggeligt ved programmet - danske sange - sunget af blide pigestemmer. Men 
det totale mørke der omsluttede publikum var en speciel oplevelse. 
 

***** 
 
2017.feb.12. Live i Vega 
 
Povl Dissing, Rasmus Dissing, Jonas Dissing, Las Nissen. Efterfølgende er Per Vers’ version indspillet i 
forlængelse af gruppens indledning. Benny Andersen læser sine egne digte. 
 
  1. Svantes Sorte Vise” nogle få sekunder 
  Dissing, Dissing, Las og Dissing 
 
  1. Sidste Omgang 
  2. Verden Venter Ikke 
  3. Dobbelt Depresso 
  4. Selvhad 
  5. Dig (Stjerneklart) 
  6. Kig På Klokken 
  7. Halv vejs (44-88) 
 
  8. Denne Kolde Verden 
  9. Haps 
  10. Gødning 
  11. På Bar Bund 
  12. Bare En Overgang 
  13. Det Sidste Digt I Verden 
 
En lille snut – angiveligt fra PD’s sidste live-optræden i DK - er brugt på Per Vers pladen med Benny 
Andersen: Sidste Omgang. Her bliver ”Svantes Sorte Vise” kaldt ”Selvhad”. Som noget af det sidste 
Benny Andersen gjorde, indtalte han 30 af sine digte (udvalgt af Per Vers) i forsommeren 2018. Benny 
Andersen døde den 16. august 2018.  
 
Det endte som et meget fornemt værk, med en ”kunstbog” af høj kvalitet og en plade, som giver et nyt 
indblik i Benny’s verden. Det er sært, men de to passer godt sammen. Ordmagikere er de begge. Et flot 
værk at stemple ud på! Udgivet i tre omgange. Først 500 ex som blev solgt ved koncerter i 2021 (revet 
væk), og derfor et større oplag på hvid vinyl og igen et nyt oplag til butikkerne i marts 2022 på en slags 
hvid/gråmeleret vinyl.. Titlen ”Halvvejs (44-88)” illustrerer de to kunstneres alder. 
 
2022.mar. 1-13 – LP ”SIDSTE OMGANG”  PERBENNY 44-88 MIXED APE MUSIC 486 
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Dissing-holdet er kun på side A 

 
***** 

 
2017.feb.20. DR – Ramasjang – Tilrettelæggelse: Stine Sillesen 
 
Povl Dissing, sang – Husorkester: Analogik: Magnus T. Damgaard – Lennart B. Kiel – Nikolaj 
Rosengreen – vært: Mads Geertsen 
 
  “Morgensang” (5.00) 
  1. “Jens Vejmand” (2.14) brudstykke 
  Povl Dissing 
Dissing’s hoved er i en papkasse og synger den klassiske sang, mens Onkel Reje og hans venner spiller 
til. 
 

***** 
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Povl Dissing faldet om: 

Den kendte musiker var i Spanien for at indspille 
flamenco-musik 
Af: Helle Kastholm Hansen BT 
 
79-årige Povl Dissing faldt om i Spanien.  

- Heldigvis var Povl Dissing ved godt mod, da jeg så ham sidst. 

Sådan lyder det fra én i sjakket til den flamenco-indspilning, som Povl Dissing var draget til Spanien 
efter. Men chokket sidder stadig i kroppen på hans omgivelser - ikke mindst hans kone, billedkunstneren 
Pia Jacobæus - efter at han faldt om i deres lejede hus i Spanien - ifølge Politikens oplysninger - ramt af 
en hjerneblødning.  

Det alvorlige ildebefindende ramte den danske visesanger og skjald i sidste uge, og forårsagede ifølge 
hans agentbureau, 'Musik og sang' et hovedtraume, som gør, at han skal holdes i absolut ro.  

Den 79-årige sanger er nu indlagt på intensivafdeling på et hospital i nabobyen Cádiz, hvor hans tilstand 
efter omstændighederne er stabil. Men der er end nu ingen forlydender, hvornår han kan fragtes til 
Danmark. 

Alt var gjort klar til de flamenco-optagelser, som Povl Dissing havde glædet sig til. Lydprøver og alt var 
gjort færdige, da han natten til tirsdag i sidste uge faldt om, og siden er alt stillet i bero. 

- Lige nu afventer vi, hvad der skal ske, for det er endnu ikke klart, hvor alvorligt det er. Derfor ved vi 
heller ikke, hvornår han kan flyve til Danmark. Som jeg har fået det forklaret, skal man være sikker på, at 
der ikke er noget, der inde i hovedet, som vil kunne briste, når han udsættes for tryk i luften, forklarer Pia 
Sandager, 'Musik og sang'. 

Uvisheden gør også, at man indtil videre ikke har taget stilling til eventuelle aflysninger. 

- Sønnen Rasmus Dissing er taget til Spanien for at støtte sin far og hans kone Pia. Og før jeg får en klar 
melding fra familien, aflyser vi intet. Seneste melding er, at Povl er i bedring, men vi ved ikke meget, så 
der er stadig usikkerhed, og derfor kan jeg ikke reagere hverken på kort eller langt sigt, tilføjer hun. 

Ifølge Politiken skulle indspilningerne i Spanien forløse en livsdrøm og blive til Povl Dissings første 
flamenco-udgivelse. 

'Det er meget trist. Det var en livsdrøm for Povl Dissing at komme herned og indspille en flamenco-plade 
med nogle af genrens dygtigste musikere, som var meget begejstrede for ham og samarbejdet. Han nåede 
at møde mange, øve og spille improviserede koncerter, inden han blev syg', siger projektleder Kirstine 
Hastrup til Politiken. 

Hun er idékvinde og initiativtager til pladeindspilningen - og desuden en del af Flamenco-teatret. 

Meningen var, at albummet 'Povl Dissing og Flamencolegenderne' skulle indspilles i disse uger i Jerez og 
udgives på Grundlovsdag den 5. juni på Himmelbjerget mellem Ry og Silkeborg, hvor sangeren skulle 
give en koncert sammen med nogle af musikerne. 

***** 
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Her efter holdt Povl Dissing sig hjemme for at komme sig efter faldet og der var ingen optrædender før…. 
 

***** 
 

Povl Dissing medvirker på Syreregn album 
Kravet var ”… at teksten skulle være meningsfyldt og poetisk”  
 

 

Fotograf: Privatfoto Syreregn 

Københavnerbandet Syreregn, der er centreret omkring sanger, sangskriver og musiker Thor Boding 
(The Blues Overdrive m.fl) har via flere særegne album – senest konceptalbummet ”Cogito Ergo sum” 
(2019) allerede sat deres klare aftryk på den danske musikscene. Deres lettere psykedeliske, groovy, 
garage-blues rock, sender dig simpelthen på en musikalsk rejse gennem tid og rum. Nok er det retro i sin 
grundform, men dets hjerte banker så afgjort i samtiden. 

I Syreregns univers mærker man en filosofisk søgen efter den dybere mening og de høje lag, med 
jordnære referencer til det liv de fleste af os kender på godt og ondt. Bandet har såmen også lagt navn til 
en øl fra det hippe bryggeri Flying Couch. En særdeles velsmagende IPA.  

Nu er bandet, der udover Thor Boding består af Jacob Rasmussen, Nick Willum Thøgersen, Christian 
von Huusom og Nicklas Burman klar med endnu en spændende og original nyhed. 

For nylig udsendte de digitalt LIVE session EP’en – ”Black Tornado Session” – med en flot tilhørende 
studie-koncertfilm optaget af Andreas Valdemar Klestrup Larsen. 

Den optagelse udsendes også på Vinyl, og kunne forudbestilles via Boomerang.dk, og udover de tre 
numre, der er tilgængelige via streaming, er der, eksklusivt for vinylen, to ekstra numre med. Et ekstra 
instrumental-jam, som blev optaget i de sene nattetimer – Nedre træk for & bag, og så unikaet – 
studieindspilningen; DISSINGS NOTER TIL SHELLEY. 

Her reciterer Povl Dissing, der som tidligere omtalt afgik ved døden den 18. juli, Thor Bodings tekst, 
henover et nyindspillet, ambient track! Denne måske sidste optagelse med Povl Dissing, sammen med et 
af de band, der stolt bærer hans ånd videre, kan meget vel blive lidt af et samleobjekt, idet albummet kun 
udkommer i et særdeles begrænset oplag (50-150) i fire forskellige versioner.  
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I forbindelse med Povl Dissings død udsendte Syreregn denne meddelelse via deres Facebook side: 

”Det er med stor sorg, at vi, i dag, modtager nyheden om Povl Dissings død. 

Han var en stor inspiration for os alle og et koryfæ i dansk musik – Manden, der med sine nøgne øjne og 
karakteristiske stemme blev en del af den danske kulturarv. For os var han lyden af vores barndom, en 
inspirerende stemme i vores ungdom og en balstyrisk kraft i vores voksne liv. 

Vi havde den store fornøjelse at møde ham for et par år siden. Et møde, som uden tvivl var en større 
oplevelse for os end for ham. Men Povl var bare… Povl. En energisk livskraft med en empati og nærvær 
som sjældent opleves. 

 Vi havde en drøm om, at Povl skulle medvirke på en genindspilning af nummeret “Noter til Shelley”, 
som efter en blåstempling af Peter Ingemann og en gennemlæsning af Povl, blev godkendt, med kom-
mentaren at Povls krav om, at teksten skulle være meningsfyldt og poetisk, var opfyldt. Thor, Jacob og 
Nick tog turen fra København til Povls’ hus – fulde af forventning, glæde og spænding. Resultatet blev 
det nummer som kan opleves på vores udgivelse “Black Tornado Session”. 

For os var det en ambivalent følelse at stå med den færdige sang fordi, hvor skulle vi dog placere den? 
Kan vi nogensinde gøre den fyldest? Hvad synes Povl om resultatet?! 

Vi besluttede os for at udgive den på vores seneste live-udgivelse. Dels fordi vi var vilde efter at dele den 
med jer. Dels fordi vi glædede os til at dele den med Povl.  

Desværre skulle det ikke blive sådan. Vi satte udgivelsen til crowdfunding. Vi havde glædet os til at 
aflevere et fysisk eksemplar til Povl og dele det med ham, men desværre skulle det ikke blive sådan. 

Kære Povl. Fra os i Syreregn skal der lyde et stort tak for alt det, du har givet os. Tak til en tosset 
spillemand, tak til en splittet troubadour, men mest af alt tak for dig, Povl Dissing.” 

Thor Boding supplerer på sin egen Facebook side med følgende kommentar: 

”For helvede da!! 

For to år siden besøgte jeg, Jacob Rasmussen og Nick Willum Thøgersen verdens sødeste Povl.  

Årsagen var den, at Povl havde sagt ja til at recitere min tekst til Syreregn-nummeret “Noter Til Shelley”, 
som vi skulle optage og lægge på en fuldstændig ny og ikke genkendelig version. 

– Det er det største jeg, som tekstforfatter, nogen sinde kommer til at prale med!! 

Vi prøvede mange arrangementer, hvilket tog en helvedes tid, men den er altså fornyligt blevet færdig og 
kommer på den næste Syreregn-vinyl, som nogen af jer måske har set, at jeg stolt reklamerer med. 

Derfor gør det ekstra ondt, at Povl ikke er hos os mere, da jeg aldrig nåede at få præsenteret det endelige 
resultat for ham. 

Povl har betydet en stor del for mit virke som musiker. I mit barndomshjem reciterede min far ofte 
teksterne fra “6 Elefantskovcikadeviser”, “Den grimmeste mand i byen” eller “Bolchedyret”, når ikke 
altså de kørte på grammofonen. 

Jeg elskede det og min far sagde altid (og siger stadigvæk) “Det dér er Povl Dissing – Enten elsker man 
ham, eller også hader man ham.  Og dem som hader ham har ikke forstand på musik”. Og det har han jo 
ret i. 
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Da jeg lavede den første Syreregn-plade i 2009, og jeg skulle indspille vokal, sagde vores tekniker, Toke 
Lau Andersen, at jeg bare “skulle give den mere Dissing”; en måde at synge på, som jeg aldrig havde 
tænkt over som en inspiration, men altså har ligget ubevidst. 

Senest kom lignende kommentarer fra anmelderne vedr. den seneste Syreregn-plade, hvor netop sangen 
“Noter Til Shelley”, på opfordring fra producer Esben Dioni Wilde-Brandt, havde fået “en ekstra tand 
Dissing”. 

Hvilket egentlig er noget pjat, for der er kun én Povl Dissing. 

Derfor var det også naturligt at lade Povl indtale teksten, når den nu egentlig kunne have været sunget af 
ham, havde den været skrevet i 1970. 

At opremse alt hvad søde og dygtige Povl har lavet vil jeg lade andre om, men ud over de nævnte så har 
jeg de seneste år genfundet kærligheden til hans samarbejde med Peter Thorup. Særligt efter at jeg med 
The Blues Overdrive har spillet hyldestkoncerter for Thorup – hvilket Povl var utrolig glad for vi gjorde. 

Jeg kendte ikke Povl, og mødtes kun med ham et par gange.  Sidste gang jeg så ham kørte jeg ham og 
hans rollator på værksted, hvor Povl efterfølgende kvitterede med frokost bestående af smørebrød – 
selvfølgelig med en snaps til – og en håndfuld røverhistorier om ham og Benny Holst.” 

2020 Optaget i Povl Dissings hjem i Hundested (6) 
2022.02.12 Optaget live i Black Tornado Studio, København (1-5) 
 Produceret af Thor Boding & Syreregn – indsp. og mixet af Esben Dioni Wilde-Brandt 
 
Povl Dissing, recitation (6) – Thor Boding, bas og vokal – Nick Thøgersen, guitar – Jacob Rasmussen, 
keys, synth – Christian von Huusom, trommer – Niclas Burman, percussion 
 
 1. “In Loving Memory of Douglas Quaid” 
 2. “Cogito Ergo Sum” 
 3. “Black Tornado Jam #2” 
 4. “Hypnokongen” 
 5. “Nedre Træk Foran & Bag” 
 6. “Dissings Noter Til Shelley” 
 Povl Dissing og Syreregn 
 

  
Coveret er det samme til alle tre udgaver.  
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Labels er de samme på alle udgaver – sort 

 

   
Orange 

 

   
Blå 

 
***** 
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2021.mar.25. DR Koncerthuset –  
 
Povl Dissing, recitation, 2 – Værter: Kaya Brüel, sang 1,2 og Ole Kibsgaard, piano 1,2 
 
  ”Morgensang” (13.10) 
  1. ”Nu titter til hinanden” 
  2. ”Hilsen til Forårssolen” 
  Povl Dissing, Kaya Brüel, Ole Kibsgaard 
 
Udsendt den anførte dato, men optaget noget før. 
 
Kaya synger de første tre vers og Povl reciterer de to sidste vers. En fin fremtræden. Povl siger selv, at 
han ikke synger mere. Så vi må betragte denne optræden, som hans sidste hilsen til alle os fans.  
 
Tak for din store kunst, Povl! 
 

 
Fra DR udsendelsen ”Morgensang”. Fisket på DR.TV: 

https://www.dr.dk/drtv/se/morgensang-med-kaya-og-ole_244093 
 

***** 
 
PD i februar 1990, om det at samle på "Povl Dissing-plader". Fra interviewet med Freddi Lund-Nielsen, 
Accord. 
 
Spørgsmål: Er du klar over, at dine første plader i dag er samleobjekter? 
 
PD: Der er jo folk, som samler på de mest mærkværdige ting - så selvfølgelig også gamle plader. Det er 
klart. Jeg har efterhånden fundet ud af, at mine første plader er efterspurgte blandt mine fans - der kom-
mer flere rundt omkring i landet og spørger mig om, hvor de kan få fat i de plader. De er vel til dels blevet 
sjældne, fordi selskabet ikke troede, at de kunne sælge meget, og derfor ikke har lavet oplaget særligt 
stort. Det er desværre ikke engang muligt at genoptrykke dem, da flere af masterbåndene ikke eksisterer 
mere. Men det er da sjovt at se, at de plader, som dengang næsten ikke kunne sælge - i dag står rundt om-
kring i antikvariater til høje priser. Men de havde nu også ligesom noget friskt og spontant over sig.” 
 
(Bem.: Vi kan glæde os over, at der faktisk findes masterbånd til stort set alt det gamle Sonet-materiale. 
PolyGram har købt hele butikken og værner om “guldet” (siden er PolyGram både blevet købt og solgt og 
det hele indgår nu i det store Universal Music konglomerat. I 2016 har de staret en udrydning af original-
bånd for at spare lagerplads!?! Så hvad der er gemt og hvad ikke, er alles gæt nu).  
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Det, der desværre ikke findes (eller i hvert fald ikke kan findes!), er de gamle tomme-brede bånd fra selve 
optagelserne, altså flersporsbåndene. De er blevet genbrugt til andre optagelser og det betyder, at (næsten) 
alle outtakes og alternative optagelser er væk. Det vil heller ikke være muligt, at lave nye mixninger, 
(men det skal man måske kun glæde sig over), selvom man digitalt snart kan alt. En gennemgang af 
arkivet tyder i øvrigt på, at stort set alle outtakes med PD er blevet anvendt på diverse opsamlingsplader. 
De få ikke anvendte er anført på plads i kronologien.) 
 

***** 
 

.....og hvad siger Troubadouren så til et værk som dette...??  
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Sanger og musiker Povl Dissing er død, oplyser hans hustru, 
Pia Jacobæus, til Ritzau. Han blev 84 år og døde i sit hjem 
mandag aften - den 18. juli 2022 - efter længere tids sygdom 
omgivet af sin familie. 
 

***** 

 Tirsdag 30. august kl. 19.30 - PRESSEN, Politikens Hus 

»I virkeligheden var Povl Dissing forud for sin tid«, skrev Politikens anmelder 
Erik Jensen i sin nekrolog, da hele Danmarks Povl Dissing gik bort 18. juli i år. 
Og tager man et kig på Dissings omfangsrige musikalske katalog, vidner det om 
et menneske, der gennem hele sin karriere udforskede, eksperimenterede og 
fortolkede genrer og på den måde blev en pioner i dansk musik. 
 
Politiken hylder Dissing med et udvalg af sange og anekdoter fra en 60 år lang 
karriere, hvor vi kommer rundt om visesangeren, jazzmusikeren, folkemusikeren 
og flamencosangeren i selskab med Dissings familie, venner og kollegaer. Der 
er lagt op til en aften, hvor alt kan ske. Præcis i Dissings ånd. 

Musikalske indslag fra:  

Jonas Dissing, musiker  
Rasmus Dissing, musiker  
Caroline Henderson, musiker 
Tony Garnier, bassist (for Bob Dylan m.fl.)  
Gustaf Ljunggren, svensk multiinstrumentalist 
Benny Holst, sanger 
”Bisse”, sanger (Thorbjørn Radisch Bredkjær) 
Emma Kragh-Elmøe, violinist (Trio Stundom) 
Jens Folmer Jepsen, forfatter, filminstruktør, radiovært og tidligere direktør for Aarhus 
Festuge. Aktuel med ny biografi om Povl Dissing og aftenens vært. 



 765

 
 
 
 
 
 


