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1966.sep. (tidligt) Live i Vise Vers Huset i Tivoli -  
  Prod. Gustav Winckler - Birger Swan 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-3 - Trille sang og guitar 4,5 - René (Jørgensen, Lejre), sang og guitar 6 - Helmut 
“Smuth” Jendal, sang 7,8 - Poeten (Poul Sørensen), sang 9-12 - Cæsar (Bjarne Bøgesø Rasmussen), sang, guitar 13, Cy 
Nicklin, guitar 13 - Robert Lelievre, guitar 13 - Balalajka Ole (Kolind), balalajka 13 - Harmonika-Egon Aagaard, har-
monika 13 - Per Dich, sang og guitar 14-16 
 
  1. “Du Lille Fugl” (3.14) 
  2. “Lille Gigolo” (2.37) 
  3. “Troubadouren”* (ikke udsendt) 
  Med Povl Dissing 
 
  Øvrige sange på pladen: 
  4. “Jeg Gik I Den Mørkeste Nat” 
  5. “Sangen Om Larsen” 
  6. “Hvem Er Det, Der Banker” 
  7. “Protest Mod Den Automatiske Dørlukning i S-tog” 
  8. “Mor I Flammer” 
  9. “Digte 
  10.”Kyssepeter” 
  11.”Rim” 
  12.”Havfruens Farvel” 
  13.”Langt Fra Hjemmet Uden Øl” 
  14.”Mordet i Katedralen” 
  15.”Snedkersang” 
  16.”Socialismen” 
 
Repertoiret er taget fra samme kilder, som på de øvrige to live-LP’er. PD synger med den skærende stemme og vræng-
ende, henrevne ansigtsudtryk og publikum morer sig. Mest over manden og mindst over sangene. PD må have haft det 
vanskeligt i de dage. På den ene side leve op til omdømmet som en “joke”, og på den anden stadig give sangene et 
personligt præg. Først da han lagde den mest provokerende stil på hylden, begyndte folk at lytte til, hvad han sang. Men 
applausen fejler ikke noget. Det fremgår af bagsidenoterne, at optagelserne fandt sted i september 1966. (Hvilket 
betyder, at optagelsen har fundet sted en af de sidste dage Vise Vers Huset havde åbent, idet man åbnede i Riddersalen 
den 16. september.)  
 
I et interview fra 1989 siger PD: “Jeg må tilstå, at når jeg engang imellem hører de gamle plader, så kan jeg godt forstå, 
at folk de undrede sig den gang. Sådan havde jeg det bare ikke selv den gang. Inde i mig, der har det altid været smukt. 
Det har altid været ærligt ment, og det har altid været kærligt ment.” 
 
I et andet interview fra 10. oktober i Ekstra Bladet, siger PD til Carsten Grolin: “Se, dengang jeg lavede den plade - 
dagen før jeg skulle rejse i ti måneder til Israel - havde jeg selvfølgelig ikke øvet nok. Optræde var stadig væk kun 
noget, jeg gjorde en gang i mellem. Nu er det mere rendyrket. Selvfølgelig kan jeg spille. Men jeg vil gerne nå et enkelt 
udtryk. Jeg kan se en parallel mellem rigtig blues og de her sange, også i emnevalget. De skal bare ikke gøres til fed 
blues, for det er de ikke. Jeg kan godt spille rigtig blues, sådan hvor guitarspillet ville lyde meget bedre - jeg har bare en 
fornemmelse af, at det andet, det “tynde”, passer bedre.” CG: “En slags dansk blues?” PD: “Ja, det kan man godt sige..” 
 
Denne LP blev ikke genudsendt i billig-serien og den er derfor forholdsvis sjælden. Dette værks forfatter ledte i næsten 
25 år før det lykkedes at finde den (så fandt jeg til gengæld også 5 i løbet af et år). Der er formentlig oprindeligt udsendt 
omkring et par tusinde eksemplarer. 
 
Den ikke udgivne indspilning er den første udgave af Benny Andersens tekst til PD. 
 
1967.jan. 1-15 - LP “EN AFTEN I VISE VERS HUSET” SONET SLPS 1230  200 
 
1973 1,2 - LP “POVL DISSING” SONET SLP 2404    004 
 
1977.sep. 1,2 - LP “NOGEN STORE NOGEN” SONET SLP 1968    192 
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2006 2 – CD ”25 MINUTTER ENDNU – ALLE TIDERS POVL DISSING” UNIVERSAL UMD 170 224 6 386 
 
2007 2 – CD-2 – ”DEJLIGE DANSKE – POVL DISSING” UNIVERSAL 173558544  371 
  

 
Masterbåndet til side 1 af den forholdsvis sjældne plade fra Vise Vers Huset. 

SLPS LP 1230 
 

 
For- og bagcover – ens for alle etiket-varianter 
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”Prod. Gustav Winckler” i én linje på begge sider 

 

   
”Prod. Gustav Winckler” i to linjer på side 1 

 
 

     
”Prod. Gustav Winckler” i to linjer på side 2 
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”Prod. Gustav Winckler” i to linjer på begge sider 

 

   
 

 
Et rigtigt godt billede af PD, men… 
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…designeren må hade ham! Ellers afleverer man ikke sådan et ”design”!!!??? 

 
***** 

 
1966.sep.5.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Hareskoven 
 
Povl Dissing, sang og guitar  
 
  1. ”Vandringsmanden” (2.55) 
  2. ”Samtale om nervøsitet” (2.00) 
  3. ”Samtale og brudstykker af ”Alperosen”” (0.15) 
  4. ”Alperosen” (4.35) 
  5. ”Du lille fugl” (1.40) 1. version 
  6. ”Du lille fugl” (3.40) 2. version 
  7. ”Frøken giv mig himlens nummer” (3.50) 
  8. ”Lille Sommerfugl” (3.30) 
  Med Povl Dissing 
 
Båndet er ikke aflyttet og indholdet er afskrevet efter registranten. Båndet findes. I registranter kan læses: (1) ”Nagra 
’sætter ud’ ubrugelig optagelse” – (5) ”afbryder”. NAGRA er en lille handy båndoptager, som Thorkild Knudsen 
åbenbart har anvendt til nogle af sine senere optagelser. Almindeligvis anvendte han en spolebåndoptager. 
 
1966 1-8 – HOGAGER-TAPE “1966/57”  
 
1966 2,4,7 – HOGAGER-TAPE ”EX GD 66/30” 
 

***** 
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1966.okt.2.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget tre bånd denne dag: “1966/66”, “1966/67” og “1966/68” med “Benny og Povl - Elisabeth 
(Holst) og Jette (Dissing)”. Båndene er ikke aflyttet, og indholdet er afskrevet efter registranten: 
 
Povl Dissing, sang, tale og guitar 1-9,11-19 – Benny Holst, tale og guitar 1,2,4-9,11-15,17-18 - Jette Dissing tale, 10 - 
Elisabeth Holst, tale, 10 – Thorkild Knudsen, tale, 3 -  
 
  1. ”Maxwell Street blues” (3.10) 
  2. ”Samtale og guitarbrudstykker om blues på dansk” (0.55) 
  3. ”Samtale med Thorkild Knudsen om optræden i Purple Door mv.” (3.25) 
  4. ”Solen er så rød, mor” 1. version (2.50) 
  5. ”Solen er så rød, mor” 2. version 
  6. ”Samtale: Jeg kan sgu ikke, den ligger for højt” 
  7. ”Solen er så rød, mor” 3. version (brudstykker) 
  8. ”Solen er så rød, mor” 4. version 
  9. ”Solen er så rød, mor” 5. version 
  10. ”Alm. snak ml. pigerne mens Povl og Benny øver” 
  11. ”Sov min lille hundemand” 1. version 
  12. ”Snak – alm. utilfredshed” 
  13. ”Snak om udførelsen af Hundehvalpen (11)” (0.55) 
  14. ”Sov min lille hundemand” (0.20) 2. version (brudstykke) 
  15. ”Sov min lille hundemand” (2.00) 3. version 
  16. ”Nej, sådan skal den ikke være” (1.45) 
   17. ”Sov min lille hundemand” (2.00) 4. version 
  18. ”Samtale: Den var også for hurtig” (0.15) 
  19. ”Sov min lille hundemand” (1.50) 5. version 
  Med Povl Dissing, Benny Holst, Jette Dissing og Elisabeth Holst 
   
I registranten kan læses: (4) ”teksten i sidste vers glipper” – (11) ”går i stykker”  
 
1966 1-19 – HOGAGER-TAPE “1966/66” 

***** 
 
Povl Dissing, sang, tale og guitar 1-20 – Benny Holst, tale og guitar 2-12,16-20 sang, 2- Jette Dissing tale, 7,8,12,14,16 
- Elisabeth Holst, tale, 7,8,12,14,16, – Thorkild Knudsen, tale, 12 
 
  1. ”Sov min lille hundemand” (1.30) 6. version 
  2. ”Sov min lille hundemand” (2.10) 7. version 
  3. ”Snak, alm. utilfredshed og brudstykker”  
  4. ”Sov min lille hundemand” (1.30) 8. version 
  5. ”Sov min lille hundemand” (2.35) 9. version 
  6. ”Sov min lille hundemand” (2.05) 10. version 
  7. ”Alm. snak mens Povl og Benny spiller i baggrunden” (1.20) 
  8. ”Alm. snak og brudstykker” (0.20) 
  9. ”Jeg har en flyvemaskine” (1.05) 
  10. ”Samtale og de øver sig” 
  11. ”Jeg har en flyvemaskine” (2.40) 
  12. ”Samtale: Elisabeth og Jette kritiserer ”Løbehjulet”” (1.15) 
  13. ”Et løbehjul jeg køber” (0.40) 
  14. ”Samtale: Nej, jeg kan ikke – Elisabeth og Jette kritiserer” (0.25) 
  15. ”Et løbehjul jeg køber” (1.50) 
  16. ”Samtale: Hvorfor synger du moderen – E og J kritiserer” (1.15) 
  17. ”Samtale: Hvad dur spiller vi i – alm. snak” (0.25) 
  18. ”Sov min lille hundemand” (2.30) 11. version 
  19. ”Sov min lille hundemand” (3.10) 12. version 
  20. ”Solen er så rød, mor” (1.45) 6. version 
  Povl og Jette Dissing, Benny og Elisabeth Holst 



 96

I registranten kan læses: (4) ”sidste vers synges 2 gange” – (9) ”afbryder” – (13) ”afbryder” – (15) ”afbrydelser” –  
(18-19) ”udfades” – (20) ”afbrydes” 
 
1966 1-20 – HOGAGER-TAPE “1966/67” 
 
1966 12,15,16,18 – HOGAGER-TAPE EX GD 66/30 
 

***** 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar 
 
  1. ”Solen er så rød, mor” (3.00) 7. version 
  Povl Dissing og Benny Holst 
 
1966 1 – HOGAGER-TAPE “1966/68” 
 
1966 1 – HOGAGER-TAPE EX GD 66/30 
 

***** 
 

 
Forsiden til det første pressemateriale om PD,  

som den ny manager Walther Klæbel udsendte i oktober 1966.  
Indholdet var anmeldelser fra BT og Ekstrabladet. 
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1966.okt.6.  Live i FolkLorry - Den gamle Riddersal, Frederiksberg -  
  DR-UHA - prod. Claus Walther 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Cy, Maia og Robert – Vitaminerne – Andy Sundstrøm – Poeten – Mehmet Ozan - 
Mogens Brems - Kjeld Ingrisch (ikke med i udsendelsen) 
   
  “Folklorry” (45.00) 
  1. “Lille Gigolo”(ikke med i udsendelsen) 
  2. ”Sov min lille hundemand” 
  Med Povl Dissing  
 
Sendt på P1 den 16. okt. PD sang ovenstående, men ellers kendes indholdet ikke. (Kjeld Ingrisch spillede ellers ikke i 
FolkLorry, men sprang under optagelserne pludselig op på bordet og sang Jeppe Aakjær - på engelsk! - og blev med det 
samme engageret!) Optagelserne blev ledet af Claus Walther, og denne aften var ret speciel, da hele ABC-teatrets per-
sonale var til stede, efter invitation af direktøren Preben Kaas.  
 
FolkLorry skulle sluttede 15. oktober, men blev så stor en succes, at man fortsatte til april, for så igen at rykke ind i 
Tivolis Vise Vers Hus. 
 
DR TV skal i følge avisnotitser have optaget en anden aften i FolkLorry den 7. december til senere udsendelse. Dan-
marks Radio havde store problemer med PD. Den ene afdeling på TV nægtede ham at optræde i fjernsynet, mens den 
anden afdeling - Underholdningsafdelingen - gerne så ham. Det gav faktisk anledning til en del skriverier i aviserne. PD 
havde ligefrem et brev fra DR, hvoraf fremgik, at man ikke ville have ham. Selveste generaldirektøren var indblandet i 
sagen. (Se 1966.dec.7) 
 

***** 
 
1966.okt.  Live i FolkLorry - Prod. Gustav Winckler - Teknik Birger Swan 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1,2 - Poeten (Poul Sørensen), sang og guitar 3-6 - Helmuth “Smuth” Jendal, sang 7,8 - 
Cæsar, sang og guitar 9,10 - Per Dich, sang og guitar 11-14 - Trille, sang og guitar, 15,16 - René, sang 17 
 
  1. “Kom Hjem Lille Far” (2.19) 
  2. “Sov Nu Du Lille” (3.22) 
  Med Povl Dissing 
 
  Øvrige sange på pladen: 
  3. “Kys Og Røde Roser” 
  4. “Børnerim” 
  5. “Jungmanden Og Havfruen” 
  6. “Fløjten Og Luthen” 
   7. “Torskevisen” 
  8. “Jeg En Folkesanger”  
  9. “Her I Vort Lille Land” 
  10.”Den Ukendte Soldat” 
  11.”David Og Goliath” 
  12.”I’m Feeling So Lonesome” 
  13.”Oh, How We Danced” 
  14.”Pensionatet” 
  15.”Nu Græder Luce” 
    16.”Møllerens Datter”  
  17.”Cowboy Joe” 
 
På bagsiden af den første udgave Sonet SLP 1229, skriver Thøger Olesen, “at da Tivolisæsonen 1966 nærmede sig 
afslutningen, og Vise-Vers-Huset kun havde 11 spilledage tilbage, udstødte jeg et hyl om hjælp i BT og Ekstrabladet”. 
Samme aften kom direktøren fra Lorry i Vise-Vers-Huset og dagen efter var der skrevet kontrakt for vinteren. 
Riddersalen i det gamle Frederiksbergske etablissement blev det nye hjem for flokken, med start den 16. september 
1966. 
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Den 3. oktober i Ekstra Bladet havde Carsten Grolin en anmeldelse af FolkLorry, hvor han meget rammende beskriver 
PD’s optræden: “....hvis mest prægnante personlighed uden diskussion er den særprægede blues-pop-sanger Poul 
Dissing, hvis skæve fortolkning af gamle, sentimentale viser fra 30’erne bliver mere og mere meningsfyldt og pointeret 
for hver gang, man hører ham. Nok fordi han via sine mange job er ved helt at få hold over sine virkemidler. 
Hemmeligheden ved hans sære evne til at ramme én der, hvor det siger bang! er, at han giver sine pjasksentimentale 
sange en instrumental og vokal fortolkning, som ikke udleverer hulheden, men gør den til sandhed. Man griner, og det 
må man godt, fordi elementære følelser altid er lidt svære at snuppe uden at afværgelsesreflekserne sættes i funktion.” 
 
Umiddelbart inden genudgivelsen af LP’en blev restoplaget af coverne til den første udgave Sonet SLPS 1229, på-
klistret en mærkat med det nye nummer Sonet SLPS 1915, denne findes med både den (gamle) røde etiket og den (nye) 
tofarvede. Denne gang er PD med på coveret. På den første udgave er teksten i grønt og på den anden i pink. SLPS 
1229 og 1230 udkom næsten samtidigt måske i januar 1967. 
 
1966.dec. 1-17 - LP “EN AFTEN I FOLKLORRY” SONET SLPS 1229   162 
 
1968? 1-17 - LP “EN AFTEN I FOLKLORRY” SONET SLPS 1915   111 
 
1973 1,2 - LP “POVL DISSING” SONET SLPS 2404    004 
 
1977.sep. 1,2 - LP “NOGEN STORE NOGEN” SONET SLP 1968    192 
 

 
Masterbåndet til SLPS 1915 side b 
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Det første cover – for og bag 

 

   
”Prod. Gustav Winckler” på én linje 

 

   
Første cover - ”Prod. Gustav Winckler” på to linjer 
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Coveret er fra 1. udgave men med sticker (både for og bag) med det nye nr. SLPS 1915 

 

   
”Prod: Gustav Winckler” i én linje 

 

 
Nyt for- og bagcover for SLPS 1915 
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”Prod: Gustav Winckler” i to linjer 

 

   
Samme nye cover som ovenfor og ny etiket 

 
***** 

 
Annonce for FolkLorry fra 3. oktober 1966. 
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1966.okt./nov.?  Prod. Gustav Winckler - Optaget i Vanløse Bio 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-4, kazoo 2 - Benny Holst, guitar 1,2 - “Bas-Mogens” Pedersen, bas 1-4 
 
  1. “Sov Min Lille Hundemand” (2.15) 
  2. “Jeg Har En Flyvemaskine” (1.46) 
  3. “Min Lille Hest” (2.12) 
  4. “Solen Er Så Rød Mor” (2.54) 
  Med Povl Dissing 
 
Povl Dissings første selvstændige plade bliver indspillet omkring oktober/november, og meget betegnende bliver det en 
børneplade. Hans stemme er afrundet og blød. Samarbejdet med Benny Holst begynder på plade. Fire smukt afleveret 
sange, som får et umiskendeligt Dissing blues-præg.  
 
Mogens Pedersen var en ven fra Kunsthåndværkerskolen, foruden at han havde spillet med PD i jazztiden i Down Town 
Jazzband og Mandagsorkesteret. Mogens Pedersen forklarer, at han, PD og Benny Holst sad sammen, da PD tilfældigt 
fortalte, at han skulle ud og indspille en plade. Han foreslog, at de da kunne tage med. Det gjorde de så, og indspil-
ningen var i hus på to dage. BH deltog kun den ene dag, formentlig fordi han skulle passe sit arbejde. 
 
Teksten til “Min Lille Hest”, er af Halfdan Rasmussen, og melodien er af tegneren og billedkunstneren Hanne Bjerre 
(senere gift Passer). HP fortæller, at hun boede sammen med sin forlovede, som havde en meget stor lejlighed, hvor han 
lejede værelser ud, bl.a. til PD. Under bekendtskabet med PD lærte hun, at spille guitar. På sin guitar - med kun fire 
strenge - lavede hun siden melodien til “Den Lille Hest”. HP fortæller videre, at da pladen udkom, var hun blevet gift 
med Dirch Passer, som samtidig havde “Hvem har du kysset i din gadedør” ude. At begge plader kravlede opad på 
hitlisten var OK, men det var til stor irritation for Dirch, at “Hesten” lå foran! På et tidspunkt indgik de et væddemål 
om, hvem der først ville nå i top, et væddemål som Dirch tabte! Som Hanne Passer siger: “Det var nu ikke noget vold-
somt væddemål, det var bare noget om, hvem der skulle åbne østers den næste måned.” 
 
Hanne Passer har ikke lavet andre melodier, men fik - efter 30 år - en ny guitar, og fik en sang “næsten klar”. At “Min 
Lille Hest” spillede en rolle i hendes og Dirchs forhold, understreges også af følgende historie. Hanne Passer fortæller, 
at da hun første gang skulle på besøg hjemme hos Dirch, havde hun taget sin guitar med, med den romantiske hensigt - 
ligesom i romanerne - at sidde ved hans fødder, og kigge forelsket op på ham, mens hun sang og spillede sin egen 
melodi. Det lykkedes faktisk, bortset fra, at Dirch ikke brød sig om “de dér folkesange - og så har de så mange vers!” 
Men ellers gik besøget godt nok! 
 
Den oprindelige Sonet-udgave er forholdsvis sjælden. Det var jo børneplader og mange led en krank skæbne i bør-
neværelset. Men det var vel også meningen? Musikken skal først og fremmest bruges. Siden gemmes! Der er formentlig 
fremstillet et eller to tusinde eksemplarer på Sonet, hvorefter pladen udsendtes på Mascot-mærket. Det skete allerede i 
1967. En af Mascot-udgaverne er fra 1972, idet der findes et indlæg, som annoncerer en tegnekonkurrence, med 
afleveringsfrist den 15. januar 1973. 
 
Paul Bach, tidl. Sonet, fortæller, at Mascot blev startet af en ansat på Sonet - Kåre Bennike - som hans eget produktions-
selskab. Den første plade var Hannah Bjarnhofs “Føssesda’”, en kæmpesucces. Sonet var distributør af Mascot-
pladerne. Senere overtog Sonet mærket og benyttede det til børneplader. Der var to nummerserier. Fuldprisserien fra 1-
100, og 1000 serien som var den billige udgave. Mascot-udgaven havde enten blåt logo eller rødt logo på etiketten. 
 
Ecco-mærket  blev oprindeligt startet i 1958/59 af nu afdøde violinist Moritz Solovej fra Radiosymfoniorkesteret. Han 
udgav et par EP’er med klassisk musik, men mærket “døde” hurtigt. 
 
Sonet overtog Ecco i begyndelsen af 70’erne, hvor det blev brugt til en budget-serie med LP’er, som kun blev solgt 
gennem FDB (Brugsen). Pladerne var meget billige - ca. 20 kr. - fordi der blev lavet mellem 15.000 - 25.000 stk. af 
hver. På trods af disse – meget - store oplag, ses de forholdsvis sjældent. Ecco SP 1974 har en covertegning, som peger 
tilbage til tiden, hvor PD spillede jazz, idet den viser en hårfager PD, som spiller kornet. Coveret er tegnet af Christian 
Marius Olsen (CMO). 
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Hanne (Bjerre) Passers originalmanuskript til “Polle” 

med tekst og melodi til “Min Lille Hest”. 
(Tekst: Halfdan Rasmussen) 

 
Den fulde titel på EP’en er “Der Står En Lille Hest Og Sparker og al’ sådan noget”. Coveret er tegnet af PD og 
indeholder da også et lille selvportræt. 
 
1966.dec. 1-4 - EP “DER STÅR EN LILLE HEST OG SPARKER” SONET SXP 6090   260 
 
1967 1-4 - EP “DER STÅR EN LILLE HEST OG SPARKER” MASCOT EP 110   114 
 
1972 1-4 - LP “SKORSTENSFEJEREN GIK EN TUR” ECCO SP 19746  107 
 
1976 1,3 - LP “MED KÆRLIG HILSEN” MASCOT SP 19765   055 
 
1977 1,3 – LP ”MED KÆRLIG HILSEN” MASCOT MALP 1002   128 
 
1977 1 - LP “GYLDEN TIME - GYLDEN BØRNETIME” SONET SLP 1316  048 
 
1979 1 - LP “SANGE OM ALVERDENS DYR NR. 1” MASCOT MALP 1008  227 
 
1979 3 - LP “SANGE OM ALVERDENS DYR NR. 2” MASCOT MALP 1009  151 
 
1979 1-4 - LP “SKORSTENSFEJREN GIK EN TUR” MASCOT MALP 1010  236 
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Sonet-coverne varierer i farveintensitet – fra lys til mørk, men er ellers ens. 

Ligesom for- og bagside er ens. Sonets tidlige single-covers er åbne på tre sider 
og solgtes derfor altid i et tyndt plast-cover. Der står ”Sonet SXP 6090” i højre side. 

Der er ikke fundet etiket-variationer, kun forskellige centre. 
Nu er navnet ”POVL” på coveret men stadig ”POUL” på etiketterne. 

 

   
Trebenet center 
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Solidt center med tre ben 

 

   
Solidt center med fire ben 

 

 
Sonet-cover med Mascot sticker. 

Det må formodes at være første Mascot-oplag. 
De røde og blå oplag kan sagtens være udgivet i mellem hinanden. 
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”Jukebox” center. Kolon som skilletegn ved tiderne 

 

 
Mascot-udgaven med ”EP 110” til højre. 

Ellers samme cover, men med et utal af farvevariationer! Kun to afvigere er medtaget nedenfor. 
Og nu er det ”POVL” på både cover og etiket 

 

   
Trebenet center: Kolon som skilletegn ved tiderne   
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Solidt center med tre ben. Punktum som skilletegn ved tiderne 

 

 
Blå-lilla cover og blå etiketter 

 

     
”Jukebox” center. Punktum som skilletegn ved tiderne 
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Cover med meget lidt farve 

 

   
Lilla ”Mascot” – små bogstaver i ”Povl Dissing” 

 

   
Solidt center med tre ben – store bogstaver i ”Povl Dissing” - Punktum som skilletegn ved tiderne 
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”Jukebox” center. Punktum som skilletegn ved tiderne 

 

   
Deltagerkort fra 1972 udgaven 

   
Solidt center med fire ben. Apostrof som skilletegn ved tiderne 
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ECCO-udgaven: For- og bagcover er ens 
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Calle Sand, som arbejdede på Sonet, fortæller, at når Maria Stenz på coveret 

holder en marionetdukke (som er Paul Bach), var det fordi tegneren 
Christian Marius Olsen (CMO) syntes, at hun bestemte for meget. 

Trille står i midten og Freddy Fræk med Cirkeline 
 

   
”Med Kærlig Hilsen FRA” Mascot SP 19765 
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”Med Kærlig Hilsen” 

 

   
Mascot MALP 1002 

 

     
Cover Made in England - er ens for de to labels. Begge plader Made in Sweden.  
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Mascot MALP 1008 – For- og bagside 
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***** 
 
Selv disse smukke sange gav anledning til en hed debat. Den 19. december anmeldte Hanne Sommer fra Danmarks 
Radio, EP’en i Politiken, og skrev bl.a.: “...hvad er det dog for en omgang rædselsfuld, misforstået, baby-tutte-nutte-
skrål, der leveres af Povl Dissing. Det er ikke alene pinligt, det er ærkepinligt...” og senere: “Noget så forskruet har det 
aldrig været mig forundt at høre, .....”  Det gav straks anledning til respons: 
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1966.nov.3.  Danmarks Radio P 1 – Tilrettelæg. Jørn Hjorting 
 
Povl Dissing – Erik Kaare - Klaus Rifbjerg - Per Nørgaard - Volmer Sørensen 
 
“Pladejuryen” var TV’s kritiske forum og “Pladeretten er sat” var radioens.  
 
  ”Pladeretten er sat” 
  1. ”Kom hjem, Lille Far” 
  Povl Dissing 
 
Panelet diskuterede og kritiserede PD’s indspilning af “Kom Hjem, Lille Far”. PD sad med ryggen til panelet i en af 
Arne Jacobsens stole “ægget”. Han var den hemmelige gæst, og på et tidspunkt drejede han sig, så panelet kunne se, 
hvem gæsten var. PD måtte herefter forsvare sig. 
 
Volmer Sørensen kaldte PD for “evnesvag, kunstnerisk set”, men i et interview (fra BT 6. maj 1967) fortæller PD:  
“... at Volmer tog det i sig igen, da han præsenterede mig i Aarhus med ordene: “Jeg har taget fejl. Jeg er også blevet 
Dissing-fan.” PD: “De ord varmede.” PD siger selv, at Rifbjerg og Nørgaard kunne lide hans sang. 
 
Omtalt af PD i et senere interview og i et avisudklip fra 1966/67. Tak til John Madsen for info. 
 

***** 
 
I november kunne man læse i avisen, at Cæsar, Per Dich, Frode Veddinge og Povl Dissing, havde måtte opgive en 
turné, som var blevet tilbudt 40 fynske og jyske gymnasier i januar og februar, selvom kunstnerne nøjedes med en 
tredjedel af den hyre de normalt fik. “De fire folkesangeres interesse i at optræde for et nyt kulturelt-akademisk publi-
kum betød, at impresarioen Peter Abrams (Abrahamsen) kunne tilbyde turnéen for det lave honorar, men der var altså 
ikke interesse nok på gymnasierne.” 
 

***** 
 
1966.dec.7.  DR TV - Live i Folk Lorry 
 
(Povl Dissing, sang og guitar) - Cy, Maia og Robert - Mogens Brems - Trille - Frode Veddinge - Don Paulin - Fernando 
Muniz - Mehmed Ozar 
 
I følge en notits i Ekstra Bladet den 1. december skulle TV optage en aften i FolkLorry den 7. december som “sendes 
senere”. Den blev sendt den 14. december 1966 men UDEN PD’s indslag. I Ekstra Bladet for denne dag kan man læse 
under overskriften: 
  
TV-FORBUD MOD POUL DISSING?  
“Eksisterer der i TV-huset et uskrevent, men virksomt forbud mod, at den særprægede og omdiskuterede “folkesanger” 
Poul Dissing medvirker i underholdningsafdelingens udsendelser? 
 
I hvert fald er denne, endnu ret udefinerede, men massive modstand fra ledende UHA-folks side skyld i, at Dissing ikke, 
som planlagt, medvirker i Steen Bramsens udsendelse fra FolkLorry i aften kl. 20.30. Udtalelser som: “- Så længe jeg 
kan bestemme noget, skal han ikke i TV” (i et senere interview sætter PD Niels Jørgen Kaisers navn på denne udtalelse) 
og “Det mest talentløse, der endnu er set” er fremsat til bl.a. Dissings manager og til producere, som har ønsket at be-
nytte ham. 
 
På denne baggrund trak Poul Dissing sit tilsagn om at medvirke i udsendelsen tilbage, selv om Steen Bramsen, som 
mente “at kunne få sagen lirket igennem”, forsøgte at overtale ham til at lade være. 
 
Årsagen til den megen blæst omkring Dissing og hans sang er ikke pornografisk (red.: set i lyset af nogle af Cæsars 
sange!). Tværtimod er Poul Dissing nok den mindst seksuelt betonede af vore folkekunstnere...” 
 

***** 
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1966.dec.23.  Studie 7-Klubben, P2 – Tilrettelagt af Bendt Krøyer 
 
  Studie 7-Klubben i Julestemning. 
  1. ”Min lille hest” 
  2. ”Han skød pistolen af” 
  3. ”Nu er det jul” 
  Povl Dissing 
  
Dissing medvirker bl.a. med ”Haleluja – nu er det jul”, men det er nok som anført. Studie 7-klubben var en ungdoms-
udsendelse, der blev sendt jævnligt i hvert fald i 1966. Udsendelserne blev præsenteret som “Et vise-, folkesangs- og 
cabaretprogram, tilrettelagt af klubbens medlemmer”. Kun ved særlige begivenheder som sommerferie, eller jul, med-
virkede “professionelle kunstnere”, men indenfor folk-musik-genren. 
 
Tak til John Madsen for info. 
 

 
PD i Kolding i ”Wagon Wheel” en eftermiddag i midt 60’erne iført slips! 

Foto: Leif Vest Petersen/Bjarne Pedersen 


