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1969.jan.13.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Sten Bramsen -  
  Scenograf Sture Pyk 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Freddy Fræk, sang og banjo - Theis Nygaards Orkester - Bodil Udsen - 
Harmoniorkesteret Kærne - Georgine og et børnekor 
 
  1. “Freddy Fræk Show” 
  Med Freddy Fræk, Povl Dissing m.fl. 
 
‘Folkesangeren Freddy Fræk har musikalske venner i studiet.’ Sendt 13. januar 1969. Indholdet kendes ikke. En slags 
fortsættelse af “Povl Dissing Show” fra aug. 1968. 
 

***** 
 
1969.feb.3.  (Formentlig) Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, guitar og sang 1,8 - Benny Holst, guitar og sang 1 
 
  1. “I’m Southbound” (3.05)  
  2. “Black Mountain Rag” (1.06) 1. version  
  3. “Black Mountain Rag” (0.58) 2. version (afbrydes) 
  4. “Black Mountain Rag” (4.05) 3. version 
  5. “Black Mountain Rag” (5.10) 4. version 
  6. “Guitar Blues” (5.57) 
  7. “Guitar Blues” (6.20) 
  8. “Ramona” (2.32) 
  9. “Billy In The Lowground” (0.56) 1. version (afbrydes) 
  10.”Billy In The Lowground” (4.41) 2. version 
  11.”Black Mountain Rag” (1.04) 5. version (afbrydes) 
  12.”Black Mountain Rag” (1.03) 6. version (afbrydes) 
  13.”Black Mountain Rag” (0.58) 7. version (afbrydes) 
  14.”Billy In The Lowground” (0.19) 3. version afbrydes 
  15.”Billy In The Lowground” (1.35) 4. version 
  16.”Billy In The Lowground” (0.49) 5. version afbrydes 
  17.”Billy In The Lowground” (1.35) 6. version  
  18.”Billy In The Lowground” (1.23) 7. version 
  19.”Billy In The Lowground” (1.05) 8. version (slow) 
  20.”Black Mountain Rag” (2.20) 8. version 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
Et øvebånd, hvor det stort set kun er guitarspillet, der øves, men en smuk version af “Ramona” bliver det også til. 
Benny Holst siger i 1997: “Den sku’ vi sgu’ have udsendt! Men vi havde for stor respekt for Bob Dylans version.” PD: 
“Vi tog lidt fra Lene Grønlykkes tekst og lidt fra Jan Bredsdorffs og satte det sammen, men vi fik aldrig den... jeg ved 
ikke, den blev aldrig færdig for os. Jeg kan huske, at nogle af versene blev rigtig gode på dansk, noget andet af det 
kunne vi ikke få til at passe.”  
 
Ramona: (Dansk tekst af Jan Bredsdorff og Lene Grønlykke samt redigering ved PD og BH) 
Du græder Ramona, kom til mig, luk øjnene i. 
Et glubende vemod, sætter fornuften på spil. 
Men asfaltens blomster, kun minder, de forsvinder en dag. 
Ramona min søde, at elske de døde, er ikke det liv vi skal ha’. 
 
Jeg tænker endnu på læbernes helt blufærdige krav på min sjæl. 
Din magiske ynde, erobrer min flygtende tid. 
Men det skær i mit sind, at se dig gå ind, for en verden, som slet ikke er til. 
Det’ bare en drøm skat, et tomrum, en løgn skat, som helt har forblændet din sjæl. 
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Jeg ku’ fortsætte evigt, men alle de ord bli’r til meningsløshed og mystik, 
og jeg ved med mig selv, at der er ingen trøst jeg kan gi’. 
Alting forsvinder, alting forandres, bare gør, hvad du føler du må. 
Sådan er legen, en aften min egen, er det dig, der skal stilne min gråd. 
 
Alle optagelser bortset fra (1,8) er instrumentale. Efter (11) siger BH: “Uh, hvor skal jeg øve mig meget på den.” Og det 
gør han så. Før (19) forslår BH, at de sætter farten ned, og øver den svære passage. PD siger: “Og så fortsætter vi 
uanset, hvordan det lyder.” BH svarer: “Du skal ikke optage det.” Senere vender de tilbage med “Black Mountain Rag”, 
som afbrydes af telefonen. PD tager den, og der er tale om et engagement, hvor de “skide gerne vil spille”. 
 
PD: “Disse instrumentaløvelser var for at stive vort guitarspil af eller måske finde et eller andet guitarnummer, fordi 
Benny var meget interesseret i at udvikle sin fingerpicking teknik. Men vi brugte det aldrig.” 
 
1969.feb. 1-20 - HOGAGER-TAPE “BENNY + POVL 3/2-69” 
 

 
 

***** 
 
1969  Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang 3,10-13,16 og guitar - Benny Holst, sang 1,2,4,5 og guitar - Hans Henrik Koltze, guitar, sang 3,16 
mandolin 1,2 - Jette Dissing - Bente Hansen 
 
  1. “Lille Mor” (0.52) 
  2. “Lille Mor” (2.56) 
  3. “She’ll Be Comin ‘Round The Moun../I’m A Poor Boy” (1.17) 
  4. “Do You Know My Feelings/I Am Drunk” (1.40) 
  5. “I’m Open/I Need Some Speed” (1.44) 
  6. “Instrumental 1” (1.22) 1. version 
  7. “Instrumental 1” (1.34) 2. version 
  8. “Instrumental 2” (2.51) 
  9. “Instrumental 1” (1.10) 3. version 
  10.”Gute Nacht” (1.09) 1. version 
  11.”Gute Nacht” (1.15) 2. version 
  12.”Gute Nacht” (0.50) 3. version 
  13.”Gute Nacht” (1.30) 4. version 
  14.”I’m Drifting” (4.32) 
  15.”I’m Getting Married” (14.47) 
  16.”I’m A Reefer Smoker” (9.34) (afbrydes) 
  Med Povl Dissing, Benny Holst og Hans Henrik Koltze  
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Dette bånd må formodes at markere slutningen på en glad aften i venners lag. Efter (1) siger BH: “Nu har jeg den!” og 
så kører han og HHK med (2). Inden (3) forsøger PD sig med lidt nyn. (3) afbrydes ved, at HHK siger: “Nej, vi har 
spillet blues hele aftenen, Benny!” Men Benny Holst vil spille blues: “Jamen, man ka’ da ikke sidde og synge “She’ll 
Be Coming ‘Round The Mountain”. Lad os spille det, vi føler!” I (4) improviserer han over temaet “I Am Drunk” deraf 
båndets titel. PD holder en meget lav profil, og høres kun lidt en gang i mellem.  
 
Efter de improviserede (4,5) begynder BH igen på “I Need Speed” og afbrydes af HHK, som foreslår at de hører noget 
lødigt musik - på grammofonen! Herefter spilles det samme instrumentalstykke to gange.  
 
I (8) er det Povl Dissings guitar, der fører an i et nyt instrumentalstykke. Efter en slow start, sættes tempoet op. Efter 
yderligere en instrumental, går BH i gang med en gammel tysk folkemelodi (10) og efter et stykke tid, synger PD med. 
BH: “Hvad hedder den?” PD: “Det kan jeg ikke huske, men det er i virkeligheden en godnatvals. Men vi ka’ godt bruge 
den, lave lidt strengeleg til allersidst.” (12) indledes af BH: “Jeg vil gerne spille et gammelt rocknummer!” Da BH går 
igang igen, stopper PD, fordi han er kommet til at holde sin guitar ind i et lys, og nu stemmer den ikke mere! Mens han 
sidder og stemmer, spiller BH videre på “Gute Nacht”. I (12) forsøger PD sig med en dansk tekst, som starter med “Når 
skoven... og nede på stranden, er aldrig så...” og så bliver det ikke rigtigt til mere. 
 
Endelig med (14) får BH sit ønske om at spille blues opfyldt. PD improviserer teksten. BH bliver placeret ved 
mikrofonen og siger: “I don’t know what I’m gonna do, I will play the blu’ (og så griner alle). Oh, I’m a poet and I 
know it, don’t blow it!” Med en venlig hilsen til Bob Dylan. I (15) spilles en række bluesakkorder og BH synger en 
improviseret tekst, som synes at blive mere og mere selvbiografisk og åbenhjertig, jo længere den varer. Også i (16) er 
det primært BH, der synger. PD synger lidt i baggrunden. De spiller og synger stadig, da båndet løber ud. Titlerne til 
(14,16) er gæt ud fra teksterne, som givet improviseres. 
 
1969 1-16 - HOGAGER-TAPE “BENNY DRUNK” 
 

***** 
 
1969.feb.18.  Prod. Gustav Winckler - Lydtek. Ivar Rosenberg 
  Optaget i Vanløse Bio 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar - Jørgen Såbye, piano - Mads Vinding, bas - Thorkild Broager Møl-
ler, trommer 
 
  1. “Gud Ved Hvem Der Kysser Dig Nu?” (2.49) 
  2. “Fabeldyret” (3.06) 
  3. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (4.51) 
  4. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (2.29) 
  Med Povl Dissing og Såbyes Trio 
 
PD: “Vi ville lave en opfølgning på Shel Silverstein-successen. Jeg havde jo tidligere sunget blues med Såbyes trio og 
holdt forbindelsen ved lige, og en gang så sagde vi bare: “Skal vi ikke prøve at lave en plade?”. 
 
Disse indspilninger fås kun på opsamlings-LP’en. Besætningen er ikke kendt fra andre Dissing-optagelser. Jørgen Så-
bye var i øvrigt kammerat med PD på Kunsthåndværkerskolen, siden kendt som tegner ved Politiken. Ingen af disse fire 
indspilninger har åbenbart været vellykkede nok til at komme ud på single. Men (1,2) kom dog på opsamlings-LP’en, 
og i 2010 udsendte Universal en box: Dansk Rock Historie 1965-1978, hvor alle fire numre er med. De to uudgivne 
numre blev genindspillet med andre musikere i Tommy Seebachs arrangementer (se 1969.april senere).  
 
Denne indspilning var Mads Vindings pladedebut! (Selvom han ikke selv kan huske det!). Benny Holst erindrer, at 
gribebrættet på Mads Vindings bas blev holdt på plads med sejlgarn og Gustav Winckler mente, at det “raslede” (hør fx 
i (1) efter (1.35)). Det var en af grundene til, at optagelserne generelt blev kasseret. Thorkild Broager Møller spillede 
siden i 20 år med Fessors Big City Band. (Se også 1965). Såbyes Trio var en jazz-trio, og arrangementerne var nok for 
“pæne”, nærmest jazzede med et fint bluespræg (nyd især Såbyes piano i (1)), sammenlignet med Beefeaters-pladerne! 
PD var jo nu beatsanger! Men nyd BH’s guitarspil.  
 
I 1965 spillede PD en del sammen med Såbyes Trio, bl.a. i Folkeklubben. Når de kom på efter Cæsar, introducerede han 
dem således: “Nu kommer Jørgen Såbye og hans Sædspredere!” Folk var nærmest chokerede. I følge Jørgen Såbye har 
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Thøger Olesen i en radioudsendelse senere givet udtryk for, at den oversættelse af Shel Silverstein han var mest glad 
for, var “Fabeldyret”. 
 
Der er sagt meget grimt om Pladeselskaberne gennem årene, men Universal skal ha’ tak for at genudsende alle de 
historiske rock LP’er fra 60’erne og 70’erne, og så oven i købet lægge bonus CD’er ind med hidtil uudgivne numre. Her 
er alle fire numre med Såbyes Trio samlet. Tak for’ed, til Bjarne Pedersen for research. 
 
1973.okt. 1,2 - LP “POVL DISSING” SONET SLPS 2404    004 
 
2006 1,2 – CD ”25 MINUTTER ENDNU – ALLE TIDERS POVL DISSING” UNIVERSAL UMD 170 224 6 384 
 
2007 1,2 – CD-2 – ”DEJLIGE DANSKE – POVL DISSING” UNIVERSAL 173558544 371 
   
2010.10. 1-4 - CD-16 ”DANSK ROCK HISTORIE 1965- 1978” UNIVERSAL UNI 273 579-2 441 
 Indeholder også LP’erne ”Nøgne Øjne” og ”6 Elefantskovcikadeviser” 
 

 
Den originale båndæske med alle fire optagelser, som blev kasseret til at begynder med. 

 

 
To af optagelserne endte på opsamlings LP’en ”Povl Dissing” SLPS 2404. (Her spor 4). 

På båndæsken fejlagtigt anført som ”Køb Blomster” (måske var det den oprindelige titel på LP’en?). 
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Og på side 2 er spor 1 fra denne session 

 

 
Mads Vinding, Thorkild Broager Møller, PD, Jørgen Såbye og Benny Holst. 

Det var meningen, at der siden skulle sættes en plade ind i favnen på PD. 
Billedet blev aldrig brugt. 

(Men hermed beviset på, at Mads Vinding VAR med!) 
Udlånt af Benny Holst 

 
***** 
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For- og bagcover til opsamlings LP’en SLP 2404, som indeholder flere hidtil uudgivne optagelser 

 

   
 

   
Cover og Bonus-CD cover 
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CD med de to LP’er og bonus CD med de fire numre med Jørgen Såbyes Trio 

 
***** 

 
1969.mar.14.  Prod. Gustav Winckler - Ivar Rosenberg Lydteknik -  
  Optaget i Vanløse Bio - Arr. Tommy Seebach 
 
Povl Dissing, sang og guitar og hca på 1 - Rudolph Hansen, guitar 4-8 - Per-Oluf “Flob” Hansen, bas 1-8 - Torben 
Sardorf, trommer 4-8 - Tommy Seebach, orgel 4-8 - Benny Holst, guitar? hca? 3 
 
  1. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (4.55) 1. version 
  2. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (4.53) 2. version 
  3. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (4.48) 3. version 
  4. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (0.03) (afbrydes) 
  5. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (0.04) (afbrydes) 
  6. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (2.54) 1. version 
  7. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (2.51) 2. version 
  8. “Jeg Er Så Dejlig, Jeg Ikke Behøver Pral” (2.56) 3. version 
  Med Povl Dissing (& Benny Holst?) 
 
Dette bånd er fra selve den session, som resulterede i singlen “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig”. Det indeholder således 
alternative optagelser til den udgivne single. Den første udgave af (1) ligger meget tæt op ad singleudgaven, men der er 
en anelse mundharmonika (hca) i baggrunden et øjeblik.  
 
PD siger efter (1): “Ka’ du ikke godt li’ den takt?” - “Jo.” svares der, og PD fortsætter: “Jeg elsker den takt, du!” Produ-
ceren Gustav Winckler, som måske har tabt tålmodigheden, siger: “Jeg tror båndet kører meget fint!”, og så starter de 
på endnu en smuk version af denne Shel Silverstein sang. Denne gang bliver det den (2), som bliver udsendt på singlen. 
Fremragende, også selvom bassen er meget markant.  
 
Den tredje udgave er desværre ikke med på Hogager-tape “Y 107”, men er helt klart fra samme session. Nu har mund-
harmonikaspilleren (det kan ikke være PD her) fået taget mod til sig, og lægger en fin blues hca indover, under og 
omkring PD’s stemme. Denne udgave er faktisk den smukkeste, netop på grund af mundharmonikaen. Da LP’en “Jeg 
Er En Tosset Spillemand” blev udsendt, benyttede man denne alternative optagelse. Selvom det er sjældent, at man ikke 
anvender masterbåndet fra den tidligere udsendelse på en opsamlingsplade (det er jo også det billigste), så er det godt, at 
man her har gjort sig ulejligheden, uanset om det måske bare skyldes en tilfældighed. 
 
Optagelserne (4-8) er med fuld besætning. Der trampes for og ind i mellem startes der om, fordi tempoet er forkert (for 
hurtigt i denne ellers meget hurtige sang). I (4) startes der med brask og bram af orglet og PD afbryder og stemmer lidt. 
(5) afbrydes ligeledes og én siger: “Hvidt flag!” PD siger: “Det var ikke velovervejet, det der.” Først med (6) går det, 
som det skal. Ligeledes med (7). Inden (8) øver PD sig lidt med ekkovirkningen. Det hjalp åbenbart, for det blev denne 
optagelse som blev udsendt. 
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Intet tyder på, at Benny Holst medvirker. Hvis han gør, så må det være på hca på (3). 
 
1969 1,2,4-8 - HOGAGER-TAPE “Y 107” 
 
1969.apr. 2,8 - 7” “JEG TÆNDTE INGEN SOL FOR DIG” SONET T 8328  035 
 
1969 3 - LP “JEG ER EN TOSSET SPILLEMAND” SONET SLPS 1939  003 
   
1973.okt. 8 - LP “POVL DISSING” SONET SLPS 2404    004 
 
1996.dec.  3 - CD “JEG ER EN TOSSET SPILLEMAND” ELAP/POLYGRAM 46613  019 
 
2005 2 – CD-4 ”LET’S GO: DEN STORE DANSKE 60’ER BOX” UNIVERSAL UMD 9874512 
 
2006 8 – CD ”25 MINUTTER ENDNU – ALLE TIDERS POVL DISSING”  UNIVERSAL UMD 170 224 6 384
  
2007 2 – CD-2 – ”DEJLIGE DANSKE – POVL DISSING” UNIVERSAL 173558544  371 
   
 

 
Som det ses, blev ”Jeg tændte ingen sol for dig” kasseret, det må være version 1, 

for de to andre blev siden udsendt på single og LP. Eller måske en 4. version,  
hvis tiden (som andet steds er anført til (5.16)) er rigtig! 
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Æsken med masterbåndet til singlen T 8328 

 

 
Bagsiden præsenterer forskellige ”Aktuelle top singler” – 

mindst to forskellige bagsider er set 
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Hans Holbroes fantastiske billede af Povl Dissing pryder denne opsamlingsplade. 

Det oprindelige oplag var trykt i DK hos Knud Hansen Offset –  
 

   
Coveret kan kendes på, at ”ombukningerne” sidder uden på bagcoveret, trykt hos Knud Hansen Offset 
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                                                                  ”ombuk” 

 

   
”Kornet-udgaven” – findes med det første cover med ”ombuk” trykt hos Knud Hansen Offset, 

men ses oftest som trykt i DK hos Litoprint, og forcoveret bukket ind under bagcoveret 
 

 
 

   
”P 1969” - Samme for- og bagcover som ovenfor – printed in UK by Garrod & Lofthouse Ltd. 
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”P 1970” - Samme for- og bagcover som ovenfor – printed in UK by Press & Post Ltd. 

 

 
 
 

og med samme cover og etiket – trykt i Sverige hos SIB tryck, Tumba 
 

 
 
 

***** 
 
1969.mar.  (Formentlig) Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar 
 
  1. “Instrumental 1” (3.19) 
  2. “Instrumental 2” (2.03) 1. version 
  3. “Instrumental 2” (1.43) 2. version 
  4. “Instrumental 2” (0.25) 3. version 
  5. “Instrumental 2” (0.50) 4. version 
  6. “Instrumental 2” (1.34) 5. version 
  7. “Det Er Hvidt Herude” (0.40) 1. version 
  8. “Det Er Hvidt Herude” (2.14) 2. version 
  9. “Ingen”* (3.35) 
  10.”Jeg Gør Dig Rig Igen”* (3.35) 
  11.”Anemonesmil”* (3.05) 
  12.”Nøgne Øjne”* (0.39) 1. version (intro)   
  13.”Nøgne Øjne”* (0.54) 2. version 
  14.”Instrumental 2” (2.24) 6. version 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
Igen et øvebånd, hvor de to troubadourer spiller det samme instrumentalnummer (2-6), som de øvede på forrige 
Hogager-tape “Benny Drunk”. 
 
PD synger en ellers ikke hørt sang (7,8) “Det Er Hvidt Herude”, med tekst af St. St. Blicher fra “Trækfuglene - 
Naturkoncert” fra 1838. Digtet består af fem vers. Det fjerde synger PD ikke.  
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Før (10) giver BH udtryk for, at han ikke kan huske melodierne, men det går helt fint, selvom han klager over, at den 
akustiske guitar ikke giver nok lyd fra sig. 
 
Inden de vender tilbage til det samme instrumentalnummer (14), spiller de to brudstykker af “Nøgne Øjne”, og BH er 
ikke helt tilfreds, men PD siger: “Skide være med den!” Han er sikker på, at den er hjemme. 
 
1969 1-14 - HOGAGER-TAPE “BENNY OG POVL MAR. 1969” 
 

 
 

***** 
 
1969.apr.1.?  Prod. Gustav Winckler - Ivar Rosenberg Lydteknik -  
  Optaget i Vanløse Bio 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar 2, sang 2 - Thomas Puggaard-Müller, mandolin 2, guitar 3,4 - Søren 
Engel, bas 2-4 
  1. “Fiskeren”* (3.46) 
  1b“Fiskeren”* (se illustration nedenfor) 
  1c“Fiskeren”* do 
  1d “Fiskeren”* do 
  2. “Du Lille Svale”* (2.16) 
  3. “Spillemanden”* (2.50) 1. version 
  4. “Spillemanden”* (3.04) 2. version 
  Povl Dissing & Benny Holst 
 
Dissing og Holst har arrangeret (2). De får hjælp af en del af det nydannede Delta Blues (Boogie) Band, som debuterede 
på plade senere samme år. Søren Engel fortæller, at PD og BH spillede i klubben “Gadespejlet” på Halmtorvet i 
København - senere Fiolteatret - hvor han selv og Thomas Puggaard-Müller også spillede som duo og siden som 
husorkester som Delta Blues Boogie Band. PD ønskede at prøve noget nyt, og spurgte derfor de to, om de ville være 
med på nogle indspilninger. Benovet over tilbuddet, svarede de selvfølgelig, Ja, tak! Indspilningen forgik - som sæd-
vanligt - i Vanløse Bio, og blev overstået på én dag. Man skulle være tidligt færdig, fordi der var eftermiddagsforestil-
ling i biografen.  
 
“Gadespejlet “ blev startet af Peter Abrahamsen og Per Dich, og blev i aviser og beatblade i juni 1969 stadig omtalt som 
den “nye” klub. Den startede i Montmartre i Store Regnegade, og flyttede siden til Halmtorvet, hvor PD var trækplaster 
ved åbningen. 
 
“Du Lille Svale” er overordentlig smuk i Dissings og Holsts version (BH medvirker ikke på (1)). Det er dansk, og det er 
dejligt. På (3) er det første gang Povl Dissing sætter musik til et af Halfdan Rasmussens rim, og det gør han med stor 
indlevelse. (Sangen havde premiere i filmen “Thomas Er Fredløs” i dec. 1967).  ”Spillemanden” 2. version er uudgivet. 
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1969.apr. ? 1,2 – 7” “DU LILLE SVALE” SONET T 8331    038 
 
1969.dec. 3 - LP “JEG ER EN TOSSET SPILLEMAND” SONET SLPS 1939  003 
 
1973.okt. 2,3 - LP “POVL DISSING” SONET SLPS 2404 Opsamling   004 
 
1996.dec. 2,3 - CD “JEG ER EN TOSSET SPILLEMAND” ELAP/POLYGRAM 46613  019 
 
1997.mar. 2,3 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580   183 
 
2006 2,3 – CD ”25 MINUTTER ENDNU – ALLE TIDERS POVL DISSING” UNIVERSAL UMD 170 224 6 384 
 
2007 2,3 – CD-2 – ”DEJLIGE DANSKE – POVL DISSING” UNIVERSAL 173558544 371  

 

 
”Spillemanden” (i to versioner, hvoraf nr. 2 på (3.04) er uudgivet) tilsyneladende optaget  

den 1. april 1969. Eller måske nærmere en dato for udgivelsen af singlen? 
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Datoerne 3+ 4/7-1967 er en skrivefejl, skal være 1969.  

”Du lir’lige Fisker” (”Du lille Fisker” eller ”Fiskeren” i alt tre – to uudgivet!) 
Ifølge Bjarne Petersen, som har arbejdet med Dissing-genudgivelserne, er datoen 3. juli 1969 på æsken til højre, 

et udtryk for, at man den dag har klippet en version fra båndet og tilsyneladende har man overvejet at splejse 
take 1 og take 3 til en brugbar optagelse. 
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”Jukebox” center 

 
***** 

 
1969.apr.5 . Live i Folkeklubben - Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget 4 bånd (“1969/4” til “1969/7”) denne dag. Efterfølgende er der gjort optagelser den 12. 
april, 19. april, 25. april og 3. maj. Det vides ikke om PD medvirker, da båndene ikke kunne findes. 
 

***** 
 
1969.apr.8.  Danmarks Radio, UHA - tilrettel. Sven Wezelenburg 
 
Povl Dissing - Laus Bengtsson - Beefeaters - Sven Wezelenburg, interviewer 
 
  “Nøgne Øjne” et radioprogram om pladen. 
  1. “Interview” (29.35)   
  Med Povl Dissing og Laus Bengtsson 
 
I baggrunden af interviewet kan man høre fuglefløjt. Måske er det indlednings-baggrundslydene fra “Anemonesmil”? 
Udsendt 10. april 1969 i radioen.  
 
Interview med Povl Dissing om pladen “Nøgne Øjne” (eller rettere “Dissing”). Der indledes med brudstykker af “Lad 
Mig Blive Noget”, “25 Minutter Endnu” og “Drengen Og Hesten”.  
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Sven Wezelenburg indleder: “Povl Dissing, jeg tror at de fleste kender de tre sange, vi lige har hørt med dig, men nu 
kommer du med en helt ny plade, der hedder “Nøgne Øjne”, hvad vil du med den?”  
 
PD svarer: “Ja, det er såmænd ikke fordi jeg ved, hvad ... eller vil noget bestemt med den. Det var noget der skete 
simpelthen sidste år. Der fik jeg nogle tekster fra Laus, og jeg fik snakket med Beefeaters om det, og de følte sig 
interesseret, og ville godt være med, fordi vi godt kan li’ og arbejde sammen.”  
 
SW: “Vil du synge de sange her, rundt omkring når du optræder?”  
 
PD: “Ja, se det er jo netop noget, som jeg er så spændt på, eller jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil, fordi det gør jeg allerede 
nogen steder, men der er så få steder, man kan gøre det. Fordi publikum forventer stadigvæk, den der skal hænges. Der 
er nogen gange noget meget urimeligt i publikums krav til én, fordi samtidig med at de skriger op om, at man skal forny 
sig, -  og nu ka’ du sgu ikke stå og synge det der mere, den kender vi godt - så hader de i virkeligheden at høre noget nyt 
noget, og derfor er jeg ikke sikker på, i hvert fald lige med det samme, at jeg kan synge det på f.eks. byfester og 
markedspladser og sådan noget. Men det kommer forhåbentligt.” 
 
SW: “Det er en helt ny Povl Dissing, man hører på den ny LP, som udsendes om kort tid. En Povl Dissing, der er mere 
afklaret, mere voksen, mere alvorlig end før. En mand, som gennem sin egen musik og Laus Bengtssons tekster, vil 
fortælle, at vi skal holde sammen og have tillid til hinanden. Hvis Povl Dissings sang ikke er helt tydelig, kan jeg 
fortælle, at det heller ikke er meningen eller tanken med pladen. Man vil gerne have at Povl Dissings stemme bli’r en 
del af instrumenterne. Det instrumentale leveres suverænt og forfriskende af beatgruppen Beefeaters. Laus Bengtsson, 
dine tekster kaldes talentfulde, vil du begynde at skrive tekster til dansktoppen og konkurrere med f.eks. Thøger 
Olesen?”  
 
LB: “Det ved jeg slet ikke noget om på nuværende tidspunkt. Det må tiden vise. Sagen er, om jeg kan skrive nogle 
tekster, som så mange mennesker vil købe, at den kan komme på hitlisten, dansktoppen interesserer mig ikke så meget.”  
 
SW: “Men så i hvert fald på plade, der interesserer folk. Man har jo efterlyst unge tekstforfattere, ikke?” LB: “Der 
kommer andre plader, også nogle, som kommer som single.” (Red.: Det var der nu ingen, som gjorde.) SW: “Fordi de 
kommer på Dansktoppen, behøver de jo ikke være lavet kommercielt.”  
 
LB: “Nej, det’ nemlig det, vi håber på; at det kan lade sig gøre at lave noget andet, fordi det er ganske klart, at de der 
ting, som man normalt forstår ved dansk underholdningsmusik, og det indeholder visse kvaliteter, men samtidig er der 
visse ting, som det romantisk overser, og dermed kan det ikke være det bedste, der kan leveres.”  
 
SW: “Kan du hæve standarden herhjemme?” LB: “Det ved jeg sørme ikke!” 
 
SW: “Du, Laus, der er noget om, at I gik meget utraditionelt til værks da I indspillede denne plade?”  
 
LB: “Jeg synes vi må sige, at det, der er det væsentlige ved denne plade, det er ikke, at det er en gruppe, der stiller sig 
op i et studie og spiller det, som de har spillet masser af gange førhen, men at det hele er blevet til indenfor nogle få 
timer, fra den optagne og færdigudsendte tape med nummeret på. Det vil sige det samme, som det gruppesamarbejde vi 
havde i studiet med Beefeaters, Carsten (Grolin), teknikeren og produceren, det er netop et eksempel på det, som pladen 
omhandler.”  
 
SW: “Nøgne Øjne, hvad står det for?” LB: “Ja, det står blandt andet for refrænet i den sidste sang, som netop glider 
over i noget andet noget. Så står det for Dissings nøgne øjne, som er gengivet på coveret. Og så står det for, at man 
snakker om, at nøgne øjne, de kan ikke lyve. Hvis der kom en mand imod mig med en revolver, ville jeg aldrig kigge 
på, om han krummede fingeren på aftrækkeren, så ville jeg kigge ham ind i øjnene, fordi der ville jeg kunne se, at han 
ville krumme fingeren om aftrækkeren om lidt. Så ville jeg have tid til at smide mig på jorden for ham.”  
 
SW: “Er det det, den sang handler om?” LB: “Det gør den også!” 
 

***** 
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1969.apr.12.  Live i Folkeklubben, Montmartre -  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget 6 bånd (“1969/8” til “1969/13”) denne dag. 
 

***** 
 
1969.apr.19.  Live i Folkeklubben, Montmartre -  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget 3 bånd (“1969/14” til “1969/16”) denne dag. 
 
1969.apr.25.  Live i Folkeklubben, Montmartre -  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget 2 bånd (“1969/17 og “1969/18”) denne dag. 
 

***** 
 
1969.apr.27.  Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar og hca 
 
  1. “Intro” (2.23) 
  2. “Ramona” (4.29) 1. version 
  3. “Ingen”* (6.23) 
  4. “Ramona” (0.43) 2. version instrumental 
  5. “Ramona” (5.37) 3. version 
  6. “Blues Before Sunrise”* (7.09) 
  7. “Instrumental” (2.49) 
  Med Povl Dissing 
 
En optagelse hvor PD selv har givet båndet titlen “Skæve Povl Underholder”. Han er nu ikke så skæv endda. Optagel-
sen er fra hans “hjemmestudie”, hvor alt kan afprøves. Der indledes med en hca solo, som vakler lidt. Så kommer 
“Ramona” med lidt skæv mundharmonika, men suveræn sang. En stor skam den aldrig blev rigtigt indspillet. (3) er et 
øvestykke, hvor harmonikaen er forrest, - helt Bob Dylansk. Det viser sig at være “Ingen” i en hylende version, så man 
næsten savner mundharmonikaen i den endelige udgave.  
 
“Ramona” øves igen, (4) er kun instrumental og (5) indledes med en hca, som tydeligt er inspireret af Bob Dylans 
indspilning af sangen. Bortset fra et udbrud med vrøvletekst midt i nummeret, er (5) også instrumentalt. Det er 
mundharmonikaen, der øves. Til slut går der rigtigt blues i den. Efter et minutlangt intro udvikler melodien sig til det 
gamle Leroy Carr nummer “Blues Before Sunrise”. Harmonikaen fungerer ikke hele tiden lige godt, alligevel er det et 
smukt eksempel på, at PD’s musikalske udgangspunkt ligger i blues’en. 
 
Om mundharmonikaen siger PD: “Det er noget jeg gjorde mest, da jeg spillede alene, for at få det til at fylde lidt mere, 
når jeg sad med min guitar. Så havde jeg fundet ud af, at jeg kunne kopiere den lidt Dylan-agtige lyd, med stativ om 
halsen.” 
 
1969.apr. 1-7 HOGAGER-TAPE “SKÆVE POVL UNDERHOLDER” 
 

***** 
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1969.apr.28.  Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar og hca 11 - Benny Holst, guitar og el-guitar 
 
  1. “Rokken Spinder I Stuen” (1.57) 1. version (instrumental)  
  2. “Rokken Spinder I Stuen” (1.53) 2. version (instrumental) 
  3. “Godt Nyt Idag”* (1.30) 1. version (afbrydes) 
  4. “All Night Long Blues” (4.01) 
  5. “Godt Nyt Idag”* (2.49) 2. version 
  6. “Ingen”* (4.45) 
  7. “Nøgne Øjne”* (3.00) 
  8. “Girls Are Singing And Guitars Are Ringing (1.17) 
  9. “Lille Sommerfugl” (2.11) 
  10.”Instrumental” (1.00) 
  11.”Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (3.38) 
  12.”Instrumental” (0.18) (Båndudløb) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
Om (1,2) siger PD: “Det var netop sådan et nummer vi kunne bruge, hvor Benny kunne bruge sin finger picking på 
Tivolipladser, folk kendte jo melodien, men vi sang den ikke.”  
 
Efter (3) er afbrudt siger en tredje tilstedeværende: “Dét er ikke nogen, der bliver drukket mange af!” Det er sikkert 
sodavand, han mener. PD har skrevet “Walther kommer på besøg” på båndæsken, så det må være Walther Klæbel, 
manageren. På æsken er (4) blot kaldt “Blues” og er formentlig improviseret, PD synger på engelsk, mens BH lægger 
en elektrisk bluesbund.  
 
PD starter (6) med at sige: “Lad os spille den der “Nobody”!” Midt i sangen ringer telefonen, ingen reagerer. Senere 
ringer den igen et par gange. Men de fortsætter uanfægtet. 
 
(8) er en sing-a-long på engelsk og er ikke hørt før eller siden. Ifølge båndæsken, skulle der have været en version af 
“Jeg Gør Dig Rig Igen”, men den er ikke på båndet. (9) kan de bare. Selv i øveversionen er den pragtfuld. 
 
(10) er et instrumentalnummer, som ellers ikke er hørt. PD finder mundharmonikaen frem til (11), men det lyder ikke, 
som han har prøvet den mange gange før i dette nummer. 
 
1969.apr. 1-11 - HOGAGER-TAPE “SKÆVE POVL UNDERHOLDER” 
 

***** 
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1969.maj.3.  Live i Folkeklubben, Montmartre -  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
I følge optegnelsen er optaget 1 bånd (“1969/19”“) denne dag. 
 

***** 
 
1969.maj  (Formentlig) Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade. 
 
Povl Dissing, sang, guitar og hca 21 - Benny Holst, guitar, el-guitar 1,2,15-20 - “Swing Jørgen” Wenndorff ? sang 11-
14 
  1. “Nøgne Øjne”* (2.45) 1. version 
  2. “Nøgne Øjne”* (2.26) 2. version 
  3. “Du Er Fjern”* (4.50) 1. version 
  4. “Rokken Spinder I Stuen” (1.50) 1. version (instrumental) 
  5. “Rokken Spinder I Stuen” (1.50) 2. version (instrumental) 
  6. “Rokken Spinder I Stuen” (1.12) 3. version (instrumental) 
  7. “Rokken Spinder I Stuen” (1.45) 4. version (instrumental) 
  8. “Rokken Spinder I Stuen” (1.47) 5. version (instrumental) 
  9. “Rokken Spinder I Stuen” (1.46) 6. version (instrumental) 
  10.”Rokken Spinder I Stuen” (1.46) 7. version (instrumental) 
  11.”Narrevise” (6.07) 1. version 
  12.”Narrevise” (3.05) 2. version (afbrydes) 
  13.”Narrevise” (0.09) 3. version (afbrydes) 
  14.”Narrevise” (6.00) 4. version 
  15.”Godt Nyt Idag”* (0.22) 1. version (intro) 
  16.”Godt Nyt Idag”* (3.35) 2. version 
  17.”Ingen”* (3.52) 
  18.”Honningland”* (2.49) 
  19.”Nøgne Øjne”* (3.38) 3. version 
  20.”Du Er Fjern”* (3.44) 2. version 
  21.”Instrumental” (1.52) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
Igen et øvebånd. PD har skrevet på æsken “Benny og Povl maj 1969”, men det lyder mere som om, at en datering i maj 
1968 ville være rigtigere. Det er alle sangene fra LP’en “Nøgne Øjne” der øves. (Der kan selvfølgelig også være tale 
om, at de øver inden en optræden.)  
 
Benny Holst siger på et tidspunkt “Vi kan ikke nå at lære alle dem”. PD er lidt mere optimistisk. “Rokken Spinder I 
Stuen” danner udgangspunkt for (4-10), som indeholder brudstykker af flere gamle viser. Den fulde version varer knapt 
to minutter, men de kan tilsyneladende ikke finde den rigtige slutning. Selvom de slutter samme sted hver gang, er det 
tydeligt, at det er for abrupt.  
 
“Narrevise” eller “Spillemandsvisen” (11-14) har en vokalist, som hverken er PD eller BH. Stilen er reciterende og 
minder lidt om Eik Skalø fra “Steppeulvene” på LP’en “HIP”, altså med et strejf af Bob Dylan. Det er givet “Swing 
Jørgen” Wenndorff , som har skrevet sangen, der er på besøg. (12) bliver afbrudt af en ringen på døren, hvorefter Benny 
Holsts kone kommer ind, og beder om et renserimærke. PD siger: “Vi må hellere afbryde den dér, og lave en ny 
optagelse.” (13) afbrydes efter 10 sekunder, fordi de to bryder sammen af grin, ligesom to skoledrenge, der er sluppet af 
sted med en skarnsstreg, uden at få skæld ud. I (14) misser BH et par linjer af teksten, men nynner sig igennem.  
 
Fra (15) har BH igen fat i el-guitaren. Introet (15) stoppes efter kort tid og BH spørger, om det nu også er rigtigt, at der 
skal startes med et guitarkor. De bliver enige om, at det skal der ikke.  
 
Efter (16) siger BH: “Den sku’ vi lærer, synes jeg!” “Ja, det ska’ vi også, den skal vi lære,” siger PD, “Vi skal også lære 
de andre.” Det siges med en lettere opgivende tone. Men de fortsætter ufortrødent med at øve. (17-20) er færdige versi-
oner, som går godt hjem.  
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PD afslutter med en instrumentalsolo (21), som godt kan være optaget på et andet tidspunkt. Måske senere på aftenen da 
de andre er gået? 
 
1969.maj 1-21 - HOGAGER-TAPE “BENNY OG POVL MAJ 1969” 
 

***** 
 
1969.maj  (Formentlig) Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, (sang og guitar,) hca 7 - Hans Henrik Koltze, sang og guitar, kazoo 3 - Max “Nhuthzhi” Nutzhorn 
Nielsen, trommer og kazoo 3 - Peter Thorup, sang og guitar - Søren Sejrup, bas - Morten Kjerrumgård, rytmisk ølglas - 
Jette Dissing?, tale 
 
  1. “Roll Me Over” (2.44) 
  2. “Du Lille Fugl” (4.24) 
  3. “Boogie” (4.48) 
  4. “Blues Jam” (13.22) 
  5. “Instrumental” (4.46) 
  6. “Og Manden Gik Ud Efter Øl” (1.05) afbrydes v/bånduløb 
  7. “Will The Circle Be Unbroken” (2.57) 
  8. “Jim Og Jeg Var Venner” (1.52) 
  9. “My Bonnie/Never Say No” (9.50) 
  10.”Help” (2.53) 
  11.”On My Way Home” (2.53) 
  12.”Stormy Monday” (7.30) 
  Med Beefeaters, Povl Dissing m.fl. 
 
Da Peter Thorup i maj 1969 rejste til England for at spille med Alexis Korner (i bl.a. CCS og Snape), holdt vennerne en 
afskedsfest for ham. På det tidspunkt båndoptageren bliver startet, lyder det, som om festen har været i gang længe. Det 
er en skønsom blanding af fællessang og forsøg på at spille noget “seriøst”. Uafbrudt lyder der klirren af flasker i bag-
grunden (og af og til i forgrunden). Et ølglas bliver brugt som rytmeinstrument.  
 
De angivne personer, kan høres eller bliver nævnt på båndet, på et eller andet tidspunkt, men der kan sagtens være flere 
tilstede. PD er ret anonym. Thorup fører an på det meste af det seriøse! (På 3,4,5,7,9,11 både vokalt og guitarmæssigt). 
 
Det lyder, som om det er HHK der fører an vokalt (på 1,2,6,8,9,10), ligesom han lægger 2. guitar til det meste. (5) er et 
instrumentalnummer med to guitarer og en bas. Her er det givet HHK der spiller 1. guitar. Da (5) slutter, siger en eller 
anden “Ah, bajere, hva’!”, hvorefter alle stemmer i med “Og Manden Gik Ud Efter Øl”.  
 
(9) starter med HHK som forsanger, men efter et halvt minut beder han en anden være forsanger, og det viser sig at 
være Peter Thorup, som synger i falset! Efter yderligere godt et minut vender han tilbage til sin normale stemme. Melo-
dien udvikler sig til det gamle bluesnummer “Never Say No”. Det er faktisk et rigtigt godt Peter Thorup-stykke. 
 
Efter (9) spørger PD: “Peter, hvis du skulle - hvis nu at du var tvunget til at synge en dansk sang, hvad ville du så synge 
for én?” PT: “Jeg kender ikke nogen dansk!” PD: “Er der ikke en eller anden, du synger nogen gange, når du er alene, 
og sidder og kigger?” PT: “Det ville da være mærkeligt at begynde at improvisere en blues på dansk, det ville det.” Jette 
Dissing?: “Ja, prøv engang!” PT: “Nej, jeg vil hellere ... Jeg kunne godt tænke mig at synge en dansk én, en rigtig kendt 
én. Skal vi synge..., ja, Koltze, lad os synge “HELP”!” Så meget for det danske og PD fik ikke et ord indført, endsige 
sunget noget så underligt som en dansk blues. Men HHK kan godt huske teksten til “Help”. Thorups holdning til det 
danske, kan godt undre på baggrund af “Nøgne Øjne”, som var “varm” endnu, og hans tidligere udtalelser om PD’s 
danske blues, men på den anden side, så var PT nu mentalt indstillet på rejsen til England, og tænkte måske allerede på 
det sprog.  
 
Peter Thorup opfatter (1997) PD’s tilbagevendende spørgsmål om “dansk”, som et ønske om, at han ikke glemmer PD 
og Danmark.  
 
PD: “Det kan godt passe, for jeg var meget ked af, at han skulle rejse. Han kunne både det dér med blues, og havde i sit 
melodiøse guitarspil, en dansk eller Skandinavisk tone. Der har jeg sikkert udtrykt min underbevidsthed.” 
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Med et blink i øjet siger Peter Thorup: “Jeg overtog The Beefeaters efter Søren Seirup, og han overtog Pavlos efter 
mig!” 
 
Titlen på (11) er et gæt ud fra teksten. PD prøver igen: “Peter, hvis du nu skulle synge en rigtig bedrøvelig blues, hvad 
skulle det så være for én?” PT: “Bedrøvelig blues?” HHK: “Prøv og syng “Stormy Monday”, mand!” PD: “Ja, ja, for 
helvedet, ja”. Og det gør Peter så. En flot præstation på det (givet!) sene tidspunkt. Det var ikke underligt, at han fik 
succes i England. Han var en stor musiker. En stor sanger. Et geni. 
 
Gættet på at optagelsen har fundet sted hos PD, skyldes at han er endt med at besidde båndet, og har skrevet på æsken. 
 
Samme dag som Peter Thorup blev inviteret til England af Alexis Korner, fik han en opringning fra Alex Riel fra 
Savage Rose, om han ville være med dér. Men Peter Thorup svarede: “Jeg er jo solist, og I har Anisette!” Og desuden 
var chancen i England så stor og udfordrende, at han ikke kunne tillade sig at sige nej til den. 
 
1969.maj 1-12 - HOGAGER-TAPE “BEEFEATERS - FAREWELL PETER” 
 

***** 
 

 
Optagelsen med Peter Thorups afskedsfest 
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Båndæsker fra Hogager, skrevet af PD, og et eksempel på et registreringsark. 

 
 
1969.maj.17.  Live i Gadespejlet - Optaget af Niels Hansen 
 
Det vides ikke om PD medvirker, men der er optaget bånd den 17. maj (“1969/50A”), den 20. maj (“1969/51” og 
“1969/52”), den 22. maj (“1969/54”) og den 24. maj (“1969/55” og “1969/56”). Her ud over er optaget et bånd i Vise 
Vers Huset den 22. maj (“1969/53”) og et den 19. juni (“1969/60”), som er med Alex Campbell. 
 

***** 
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1969.juni  Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1-6 - Hans Henrik Koltze, guitar 1-7 og sang 7 
 
  1. “Come Back Baby” (6.47) 
  2. “E-mol Et Eller Andet” (3.27) 
  3. “Anemonesmil”* (2.25) 1. version 
  4. “Anemonesmil”* (5.05) 2. version 
  5. “Du Er Fjern”* (5.00) 
  6. “Nøgne Øjne”* (4.08) 
  7. “I Wonder” (3.23) (Båndudløb) 
  Med Povl Dissing og Hans Henrik Koltze 
 
Endnu et øvebånd. Denne gang sammen med produceren fra LP’en “Nøgne Øjne”. Hvad der øves til vides ikke. Måske 
er det bare et tilfældigt besøg en tilfældig dag i hjemmestudiet? 
 
HHK spiller el-guitar og er tydeligt inde i sangene. Titlen til (2) fremkom således: PD spørger efter nummeret: “Hvad er 
det for én?” HHK svarer: “Det ved jeg ikke. Det var én, vi spillede en dag. Det er nogen meget skægge akkorder.” PD 
igen: “Hvad hedder den?” HHK: “Den hedder ikke noget.” PD: “Jamen, jeg mener akkorderne. Det er E-mol et eller 
andet?” HHK: “Ja, det er E-mol, med en hel masse ting på. Jeg er ikke rigtig klar over det.” PD: “Kan du andre?” Her-
efter går de i gang med “Anemonesmil”. 
 
Før (4) spørger HHK om PD kan huske tempoet. Det skyldes, at de spiller den i et andet, langsommere tempo end 
normalt. Efter sangen, siger PD: “Jeg har tit tænkt på, at det kunne være skægt, at synge den i den der takt. Den takt 
spillede vi også “Du Er Fjern I Dag” i - i begyndelsen - før vi lavede pladen.” (5) spilles så også i det langsommere 
tempo. HHK siger: “Der var ikke så meget kog på. Den var såmænd meget god.” PD: “Så skal vi have et eller andet 
med lidt riv i, for så kan den køre ud på det.” Og det bliver så “Nøgne Øjne”. Den lille afsluttende dialog kunne godt 
tyde på, at der alligevel var tale om en øveaften til et bestemt formål. (7) er HHK solo. 
 
1969 1-7 - HOGAGER-TAPE “H.H. KOLTZE + POVL JUNI 1969” 
 

***** 
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1969.juni.24. DR TV – Prod. Annett Wolf – prod. nr. 11586 
 
Medvirkende: Povl Dissing, Benny Holst, Eddie Skoller, Cornelis Wrejswik, Trille, Louis Miehe-Renard, Jesper Klein, 
Malene Schwartz, Den Gyldenblonde, Freddy Fræk, The Maxwells, Preben Neergaard og Steen Holkenovs Kvartet. 
 I studiet som vært: Flemming Madsen, Jacob Nielsen, Ole Andreasen og Henning Schmalz-Jørgensen. 
 
  ”Folkeafstemning i dag” 21.00-0.30 
  indholdet kendes ikke  
 
Folkeafstemning om hvorvidt valgretsalderen skulle sættes ned fra 21 år til 18 år. Nej siden vandt overvældende med: 
Ja: 21,4 % - Nej 78,6 %. (Tak til John Madsen for info) 

 
Fra prøverne: Povl – Benny – Eddie Skoller 

Foto: DR’s presseafd. 
 

***** 
 

1969  (Formentlig) Optaget hos Povl Dissing i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang, guitar og hca 6 - Benny Holst, sang 1,3,6 guitar (el-guitar) 1-11,16 og håndtromme 12,13,15 - Søren 
Sejrup, bas 2-5,7-10,12,16 og hca 3,14-15 
 
  1. “Muleskinner Blues” (3.10) 
  2. “Sweet Thing” (2.10) 
  3. “Lille Sommerfugl”* (2.37) 
  4. “Ramona” (3.13) 
  5. “Jeg Er Så Dejlig Jeg Ikke Behøver Pral” (2.07) 
  6. “This Morning I Get Married” (2.53) 
  7. “Godt Nyt Idag”* (2.21) 
  8. “Anemonesmil”* (3.16) 
  9. “Jeg Gør Dig Rig Igen”* (3.37) 
  10.”Nøgne Øjne”* (3.22) 1. version 
  11.”Instrumental” (4.24) 
  12.”Instrumental” (1.16) 
  13.”Nøgne Øjne”* (3.28) 2. version 
  14.”Troubled In Mind” (3.56) 
  15.”Goodmorning Little Schoolgirl” (2.18) (afbrydes) 
  16.”Instrumental” (1.55) 1. version 
  17.”Instrumental” (1.44) 2. version 
  18.”Instrumental” (5.35) 3. version 
  Med Povl Dissing, Benny Holst og Søren Seirup 
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Igen et øvebånd. Trioen turnerede i 1969 og båndet her er formentlig nogenlunde samtidigt med Hogager-tape “Benny 
og Povl Maj 1969”. Her kommer de lidt mere omkring end på det forrige bånd. “Sweet Thing” (2) er en af de sange, de 
sang helt tilbage i 1963. Da der spilles hca samtidig med, at både PD og BH synger på (3), må det være Søren Seirup, 
der spiller den. Efter (3) siger PD: “Lad os prøve “Ramona” og se hvordan det lyder.” Det lyder så godt, at man atter må 
beklage, at de aldrig indspillede den.  
 
Det må være første øveaften for trioen, for Sejrup siger efter (4): “Jeg er altså ikke helt med på, hvor meget du trækker 
den, du ved sådan...” PD svarer: “Nej, men det kommer vi sikkert ind på, ikke. Fordi nogen gange gør jeg det lidt 
hurtigere. Jeg kan sgu ikke engang love det på forhånd, du ved.” Herefter kaster de sig ud i en vild version af Shel 
Silversteins “Jeg er så dejlig, jeg ikke har brug for pral”. Benny Holst siger, at (6) skal gå i A, men PD siger, at det kan 
den ikke, den skal gå i F, da han ikke har en A-harpe. På de to instrumentale numre (11,15) nynner PD. (11) afbrydes da 
PD siger: “Hej, Søren!” Han har sikkert været nede efter øl. Næste nummer er en bassolo (12), med håndtromme. 
Trommen er med igen på (13). Det må være BH, som har lagt guitaren. På (14) har BH forladt stuen. Efter denne blues 
siger PD: “Skal vi ikke tage en til, når nu proppen er af?” Det bliver så til “Goodmorning Little Schoolgirl” med BH? på 
håndtromme (det er formentlig en papkasse). De tre sidste instrumentalnumre kendes ikke fra andre bånd. De sange, 
som Sejrup medvirker på, er teknisk dårlige på grund af, at hans el-bas er overstyret på optagelserne. 
 
1969 1-15 - HOGAGER -TAPE “ØVNINGER” 

 
***** 

 

 
PD, BH & Sejrup spiller på Vangedehuse 16.8.1969.  

Udlånt af Dorrit Brandt. 
 

 
Omkring denne tid kunne man købe en single-plade-samle-mappe med heltene på 

Tak til Flemming Mortensen for gaven 
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1969.sommer  Optaget af Niels Hansen hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Alex Campbell, tale, sang, guitar - Povl Dissing, tale, sang, guitar - Benny Holst, guitar - Ole Fick, guitar - Morten 
Kjærumgård, orgel - Jette Dissing, tale 
 
  1. “San Francisco Bay Blues” (2.05) 1. version 
  2. “Hurts My Pride” (0.16) 
  3. “San Francisco Bay Blues” (2.58) 2. version 
  4. “Mother Ain’t Dead, She’s Only Sleeping” (1.50) 1. version 
  5. “All By The Way Of God Is Good” (0.28) 
  6. “We’re Marching To Zion” (0.28) 
  7. “Midnight Special” (3.51) 
  8. “What’d I Say” (4.28) 
  9. “Dekalb Blues” (4.45) 
  10.”If I Had Wings” (2.20) 1. version 
  11.”The Last Letter” (0.15) 
  12.”Old Shep” (0.15) 
  13.”I Was Walking This Morning” (0.35) 1. version (afbrydes) 
  14.”I Was Walking This Morning” (0.16) 2. version (afbrydes) 
  15.”East Virginia Blues” (0.35) 1. version (afbrydes) 
  16.”East Virginia Blues” (2.55) 2. version 
  17.”Du Lille Fugl” (1.30) 
  18.”Der Var Ingen Som Du” (“Mor, Lille Mor”) (2.01) 
  19.”Sig Mig Hvor Mange” (2.30) 
  20.”Hanging On A Gallows Post” (3.34) 
  21.”Four And Twenty Virgins” (0.57) 
  22.”It’s A Long Way From East Colorado To My Home” (2.21) 
  23.”If I Had Wings” (1.16) 2. version 
  24.”If I Had Wings” (0.24) 3. version 
  25.”If I Had Wings” (6.25) 4. version 
  26.”Mother Ain’t Dead, She’s Just Sleeping” (1.53) 2. version 
  27.”What A Friend We Have In Jesus” (1.09) 
  28.”Rock Of Ages” (0.13) 
  29.”Oh, This Fair ....” (0.30) 
  30.”Only A Hobo” (3.52) 
  31.”Jesus He Died Like A Tramp On The Street” (1.10) 
  32.”I Dreamed A Dream The Other Night” (2.10) 
  33.”Alex Campbell Siger Farvel” (2.30) 
  34.”Blues Jam Mens Vi Venter På En Taxi” (2.13) 
  35.”Drunkards Blues (Jam)” (14.26) 
  Med Alex Campbell, Povl Dissing, Benny Holst, Beefeaters 
 
Efter at have sikret sig, at båndoptageren (en B&O 1000) virker, fortæller Alex Campbell selv, hvad denne aften går ud 
på: “Hello Denmark! You have heard about that wonderful meeting between Captain Marvel and Superman. Tonight 
we have a meeting between Alex Campbell and The Beefeaters. Everyone is slightly inebriated - that is a lie, we’re all 
pissed, as fags and bottles proves. Bedrunken, bestunken and we’re going to sing Jesse Fuller’s “San Francisco Bay 
Blues” in the key of C!” 
 
Efter sangen siger AC “Ah, yes. My God. That reminds me of the old days, when the Beatles used to accompany me”. 
AC fører an i løjerne vokalt, og i starten er Ole Fick iørefaldende på el-guitar (undervejs beder AC ham om at dæmpe 
sig). Benny Holst er tilsyneladende ikke med fra start. (“Benny is not with us yet”), men på (5) får han lov at spille en 
guitarsolo. 
 
Om “If I Had Wings” (10) (AC solo) forklarer Campbell, at mange synger denne sang, som en blues, fordi Ramblin’ 
Jack Elliott har gjort det, men det er den ikke. Det er en ballade. Benny Holst forsøger at komme i gang med en anden 
Jack Elliott sang, “The Last Letter”, men AC kender den ikke godt nok, og overdøver med “Old Shep”. (14-16) synges 
af PD og Benny Holst.  
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Efter (17) spørger PD Alex Campbell, om han kender en fræk sang, som PD hørte to skotter synge i Aarhus for nogle år 
siden. Inden PD når at fortælle, hvad sangen hedder eller handler om, afbryder AC: “Oh, “Four And Twenty Virgins”, 
that’s a classic” (21). 
 
På (22) bliver AC akkompagneret af Benny Holst. Til sidst forsøger man i fællesskab at spille “If I Had Wings” (25). 
AC beder PD om at spille guitar på (23). PD er ellers afdæmpet på alle numrene. Efter en del instrumentale brudstykker 
går BH i gang med (26), og AC laver på stedet en linje om PD. “Paul Dissing ain’t dead, he’s singing in Copenhagen, 
patiently waiting for Jesus to come.” Måske en kommentar til PD’s “stemmeri”, som ofte forsinker hans udfoldelse, og 
gør de tilstedeværende utålmodige, især i festlige lag. 
 
“Only A Hobo” (30) - fra en af de berømte Bob Dylan bootlegs - spilles og synges lidt efter lidt af dem alle, men med 
Benny Holst som ankermand.  
 
Efter (32) beder AC om en taxi og PD siger, at han skal sige farvel, og det gør han ret underholdende, mens BH spiller 
mandolinagtigt i baggrunden. AC: “Paul, could you find us a taxi?” PD: “Say goodbye!” AC: “Denmark! Since I cannot 
be your king, my children, sitting here i the home of Paul Dissing, I would like to say “Farvel” to everyone of you. If 
you don’t have a woman, men, take out your prick and wank. This is an old Scottish custom. It is a beautiful Scottish 
folk custom. We can do it easy, because we have a kilt, he, he, he. And as I sail of into the sunset, Tonto and I will like 
to say “Hasta la vistas, Amigos and goodbye”. We will see you next year or some other time again. Meanwhile back at 
the ranch, Tonto disguised as a door, has his knob shot of by the Lone Ranger!” Og med denne salut, så tager han af 
sted.  
 
Optagelsen af (34) skæmmes af et for kraftigt orgel. På (35) synger BH med orgel og el-guitar en blues, som han 
improviserer over en række sange, mens PD er ude for at sige farvel til Alex Campbell efter en underholdende aften. 
 
1969 1-35 - HOGAGER-TAPE “GE 03” 
 
1969 1-17 – HOGAGER-TAPE ”GD 1969/ ” 
 

***** 
  
1969.juli.19.  Live Trørød Kollektivhus -  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar  
 
  1. “Sig Mig Hvor Mange” 
  2. “This Morning I Get Married” (0.39) (afbrydes) 
  3. “This Morning I Get Married” (4.15) 
  4. “Du Lille Fugl” (0.33) (Fængselsvisen) 1. version (afbrydes) 
  5. “Du Lille Fugl” (0.33) (Fængselsvisen) 2. version (afbrydes) 
  6. “Du Lille Fugl” (1.48) (Fængselsvisen) 3. version  
  7. “Du Lille Svale” (3.59) 
  8. “Lille Sommerfugl” (2.14) 
  9. “Who’s Gonna Shoe Your Pretty Little Feet” (1.37) 
  10.”Sig Mig Hvor Mange” (2.41) 
  11.”Anemonesmil”* (3.39) 
  12.”Du Er Fjern”* (2.55) (afbrydes ved bånduløb) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
(1) er ikke på båndet. Optagelsen er fra en privat fest. BH siger på et tidspunkt: “Det gør ikke noget, at det ikke stem-
mer, når det er så privat!” På intet tidspunkt bliver der klappet eller lignende, som kunne vise, at der var publikum 
tilstede. 
 
I (2) spiller BH meget hurtigt og bliver belært om at spille den, som han plejer, selvom han selv har skrevet den. I (3) er 
tempoet sat voldsomt ned, og alle er glade. Sangen er fra den “amerikanske” periode i starten af 60’erne. Efter (3) gen-
nem alle børnestemmerne (det lyder som om de spiller midt i en børnehave), spørger BH: “Kan du huske den med 
fuglene?” PD: “Ja, den bli’r aldrig lavet igen, du! Det var dengang.” BH: “De fugle er døde eller skudt!”  
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(ThK forklarer i en radioudsendelse i 1971, hvor slutningen af (3) og hele (4) spilles: “Det var en bryllupsblues, som 
Benny engang lavede ude i haven. Ka’ du huske fuglene, Povl? Det var solsorten, som sang med.”) 
 
PD: “Ka’ vi finde ud af det der? Der, hvor vi ikke kan harmonierne, der synger vi bare, ikke?” BH: “C-dur!” og så går 
de i krig med (4). Dette er et af de få tilfælde, hvor BH tager sig af førstestemmen. De stopper grinende efter et halvt 
minut, da de ikke kan huske teksten. PD siger D-dur, og “du er bedre til at synge anden stemmer end jeg er, tror jeg, er 
du ikke Benny? Det bli’r så skævt, når jeg synger det. Det bli’r sådan så ...”. Og sådan bliver det. Men da BH sidder 
nærmest mikrofonen, kan det ikke høres. De går i stå igen samme sted. Efter at have fået teksten aftalt, fortsætter PD, 
hvor han gik i stå. Begge sangere virker i rigtigt godt humør. 
 
BH siger til Thorkild Knudsen: “Thorkild, du skal ha’ den der på båndet “Sig Mig Hvor Mange”, har du den? Den før-
ste vi sang. Det er én Basse synger. Basse, han synger sådan her, han spiller ikke...” (og BH eftergør en nasal vibrerende 
Vesterbro gårdsanger-accent. Basse var gift med Eli Henriksen fra Bimmer og Eli). Da Anelise Knudsen siger, at hun 
ikke har hørt den tidligere i dag, synes PD åbenbart, at de skal gentage sangen, og starter, og BH må sige, hvordan den 
går, og synge for (10). Inden (11) siger PD til Thorkild, at han skal afbryde, mens de lige ..., men det kan der naturligvis 
ikke være tale om. Alt skal optages.  
 
1969 1-12 - HOGAGER-TAPE “GD 1969/72” 
 
1969 1-12 - HOGAGER-TAPE “TRØRØD KOLLEKTIVHUS” formentlig en kopi af ovenstående 
 
1971 (3),4 - HOGAGER-TAPE “EX DR HVOR KOMMER  FÆNGSELSVISEN FRA?” 
 

***** 
 
1969.jul.19.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen, Trørød Kollektivhus 
 
Povl Dissing, guitar og sang 4-8 - Benny Holst, guitar 4-7 - The McCalmans: Ian McCalman, guitar 1-3 og sang 2 - 
Derek Moffat, sang 1,2 og guitar 1-3 - Hamish Baynes, fløjte 1,4,8 og sang 2 - Barbara “Babs” Dickson, sang 2,3 og 
guitar - foruden en masse børn og andre, der råber og snakker 
 
  1. “Who Will Walk With Thee (Kirsteen)” (2.34) 
  2. “Lord Of The Dance” (2.17) 
  3. “Cold Blows The Wind Over My True Love” (3.50) 
  4. “Lily Of The Valley” (Everybody Don’t Know) (5.36) 
  5. “Det Døende Barn” (0.30) 1. version 
  6. “Det Døende Barn” (0.22) 2. version 
  7. “Det Døende Barn” (2.03) 3. version 
  8. “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig” (5.38) 
  Med Povl Dissing, Benny Holst og The McCalmans 
 
For at lægge niveauet, udbryder en af McCalmænnerne: “Skol, all you bloody Danish!”  
 
Før (3) spørger Moffat: “Hvad synger du?” og “Babs” svarer: “Det ved jeg ikke, men de vil bare ha’, vi alle gør noget 
sammen.” Hamish Baynes siger: “Fløjten stemmer ikke, guitaren heller ikke.” ThK siger: “Det er lige meget, jeg er ikke 
kræsen!” 
 
PD synger en meget desperat, men alligevel følsom og gribende version af (4), formentlig under påvirkning af det gode 
selskab han er i. Det var en sang, som BH og PD havde hørt ved en gospelkoncert tidligere på året. Halvvejs gennem 
sangen sætter PD tempoet op og alle synger med. Hamish Baynes spiller smukt i baggrunden med en kvidrende fløjte. 
Sangen kan fortsætte i det uendelige, da teksten stort set kun er titlen. The McCalmans spiller og synger alle med på 
denne gospel. Alle jubler og PD siger: “Nu skal vi ha’ en sørgelig én” og starter på (5), han opfordrer Hamish Baynes til 
at spille med, men afbryder, fordi han lige skal stemme guitaren. PD forklarer “Babs”, at dette er en “old song, this is 
not a very old song, but an old one, before my time. It’s a very nice melody”.  
 
PD går i gang med (6), men de øvrige har tilsyneladende tabt tålmodigheden under stemmeriet, og der er én, som vælter 
en række flasker. PD stopper igen, og siger: “Nej, den skal ikke spilles på den måde. Den skal spilles lidt fastere!” Og 
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det gør han så, og lidt efter lidt dæmpes snakken og folk lytter, men kun Benny Holst spiller med. PD siger, at han 
synes, at der skal spilles noget, hvor fløjten kan være med. Han starter lidt på en af Woody Guthrie’s “Dust Bowl Bal-
lads”, men stopper straks og det ender med “Jeg Tændte Ingen Sol For Dig”, hvor Hamish Baynes spiller med. Båndet 
slutter med, at PD starter på en ny sang, som dog fades ud efter få sekunder. Der findes to ens bånd, men med forskel-
lige betegnelser. 
 
I følge Benny Holst, var Derek Moffat liden- og videnskabeligt interesseret i frøer, og han kunne gå ud i mosen og kal-
de på dem og tale med dem! Tegningen bekræfter hans interesse. 
 

 
Tegning: Derek Moffat fra The McCalmans 

 
Dette bånd er helt sikkert optaget om aftenen, efter PD’s og BH’s tape “Trørød Kollektivhus”! 
 
1969 1-8 - HOGAGER-TAPE “GD 1969/73” 
 
1969 1-8 - HOGAGER-TAPE “GE 03” 

 
***** 

 
1969.jul.20.  DR radio - Tilrettel. Svend Hansen - Eva Bostrup 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Per Dich - Jesper Jensen - Jacob Ludvigsen - Niels. E. Nielsen -  Charlotte Strandgård - 
Hanne Passer - Martinus Chris-Petersen  
 
  “Månelandingen” 
  1. “Du Gamle Måne” 
  Med Povl Dissing 
 
‘Povl Dissing vil i aften i radioens 30 timer lange måneudsendelse for første gang synge sin egen version af “Du Gamle 
Måne”. Dissing kommer i selskab med Per Dich, der vil synge en børnesang med lidt omskrevet tekst “Langt Ude I 
Rummet Lå En Lille Klode”. Jesper Jensen vil holde månetale for jordboere. Jacob Ludvigsen vil komme med et 
selvironisk indslag om måner og måneprogrammer. Forfatteren Niels E. Nielsen vil fortælle, hvorledes det er at skrive 
science fiction i en tid, hvor alle fantasier er blevet til virkelighed. Forfatteren Charlotte Strandgård vil causere over 
Månen, kvinder og børn. Modeskaberen Hanne Passer vil fortælle om månetøj. Og endelig vil Orton-tilhængeren 
Martinus Chris-Petersen nærmere redegøre for, hvor på Månen rumguden Orton har plantet et flag og muligvis via 
NASA-linjen hjælpe astronauterne til at finde det, så de kan hjembringe det som trofæ.’ 
 

***** 
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1969.jul.25./26.     Danmarks Radio TV - Prod. Carsten Overskov –  
Optaget i DR’s Studie A, TV-byen – prod.nr. 82.232 

   
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar - Peter Thorup, guitar og sang - Beefeaters: (formentlig) 
Morten Kjærumgård, orgel - Flemming “Keith” Volkersen, bas - Max “Nhuthzhi” Nutzhorn Nielsen, trommer - Alexis 
Korner, sang og guitar - Nicholas South 
 
  “Toppop Især For Unge” (25.00) 
  1. “Introduktion” (0.32) 
  2. “Cannon Ball Blues” (2.00) 
  3. “Every Day I Have The Blues” (10.28) 1. version 
  4. “Every Day I Have The Blues” (6.11) 2. version 
  Med Povl Dissing og Benny Holst m.fl. 
 
“Det andet program optaget i forbindelse med Copenhagen Beat Festival ‘69”. Udsendt 13.9.1969. Jam med PD, BH, 
Beefeaters og Alexis Korner. 
 
I “Cannon Ball Blues” synger og spiller Alexis Korner solo. I “Every Day I Have The Blues” er det PD, som tager 
initiativet. Han synger første vers og Alexis andet, hvorefter Peter Thorup tager over. Efter en hca solo spiller Peter 
Thorup en smuk guitarsolo og Beefeaters lægger en solid bund. Efter godt 6 minutter sættes tempoet i vejret (det kunne 
godt lyde som et senere klip, der er sat på for at få en god afslutning). Herefter kommer en orgelsolo efterfulgt af guitar 
(BH?), og så igen Peter Thorup med vokal. Bortset fra indledningen er PD tilbagetrukket. “Nå, for helvedet, jeg var slet 
ikke klar over, at det her blev taget!” siger Thorup, da de endelig slutter. Siden foreslår han, at tage det om. Så det gør 
de. 
 
Alexis opfordrer PD “to do something”, han afslår, men går dog alligevel straks i gang med “Every Day...” igen. Denne 
gang i hurtigere tempo og med mere blues-rock i akkompagnementet. Det skyldes, at man vil spille den på “en anden 
måde”. PD er åbenbart ikke fortrolig med hele teksten, for i anden optagelse råber han desperat “ALEXIS!!” da han 
igen har sunget første vers. Herefter drukner al vokal i The Beefeaters’ kendte sound, med orgel og Thourp på guitar.  
 
DMC afholdt en festival disse dage. Den 25. spillede PD og BH, Alexis Korner & Peter Thorup, Colosseum, Day Of 
Phonix og Ache. Den 26. Nirvana, Burnin Red Ivanhoe, Young Flowers, Linkin’ Louisianna Peps (to-mands bluesduo 
fra Sverige) og Alrune Rod. Mange af deltagerne spillede efterfølgende i Club 6, bl.a. PD og BH. PD, BH og Thorup 
spillede sammen med Korner. 
 
1969.juli 1-4 – CDR ”TOPPOP ISÆR FOR UNGE”    073 
 

 
PD, Benny Holst og Alexis Korner i "Toppop" 

 
***** 
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1969.juli  Fra Gadespejlet, København  
  Danmarks Radio TV - Prod. Per Wiking – prod. nr. 51.468 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar - Trille, sang og guitar - Frode Veddinge, sang og guitar - Per 
Dich, sang og guitar - John Dungerley - Don Bilston - Daddy Coolbreeze’s Orkester 
 
  "Et Kig I Gadespejlet” 
  1. "Du lille svale" 
  2. "Jeg gør dig rig igen" 
  Med Povl Dissing og Benny Holst m.fl. 
 
Udsendt 7. august og genudsendt 12. august 1969.  
 

***** 
 
1969.sep.1.  Live i Vise Vers Huset - Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
Der er optaget 5 bånd “1969/169” - 173” den 1. sep. og 4 bånd “1969/184” - 187” den 8. sep. Den 13. sep. er optaget 4 
bånd “1969/189” - “1969/192” i Gadespejlet og 3 bånd “1969/193 - 195” i Vise Vers Huset. Det vides ikke om PD 
medvirker.  

***** 
 

 
“The Incredible Cerveza Bøvse Band”, som kørte i “vin- og bajerbussen”. 

PD’s kommentar til turnéen med Benny Holst og Søren Seirup.  
Tegnet på en serviet (formentlig på DSBs færgeoverfart), derfor de lidt udflydende kanter.  

 
1969.sep.17.  Danmarks Radio TV - Prod. Fiasco Film A/S -  
  Tegning og manus Michael Foreman 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Horatio” 
 
En tegnefilm. Genudsendt 7. april 1970. 

***** 
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1969.sep.19.  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade af Anelise og Thorkild Knudsen 
 
“Swing-Jørgen” Wenndorff, sang og guitar - Alistair “Aly” Bain, sang - Mike Whellans, sang - Jette Dissing - Hanne ? - 
Povl Dissing??  
 
  1. “Spillemandsvisen” (4.45) 
  2. “Why Wait Any Longer” (1.55) 
  Med “Swing-Jørgen” Wenndorf 
 
Ifølge oversigten er det kun “Swing Jørgen” og de to skotter, der synger og spiller. Men en optagelse hos PD uden at 
han er hjemme? Det lyder utroligt, især når der er besøg fra Skotland. Duoen Bain og Whellan optrådte i Vise Vers 
Huset og havde netop lavet deres første plade på denne tid. PD er ikke anført på oversigten, og da båndet ikke kunne 
findes, kan det ikke konstateres, om han er med. Bånd-nummeret er usikkert. (2) Kunne være Bob Dylans “Lay Lady 
Lay”?. 
  
“Spillemandsvisen” af Swing-Jørgen blev til “Narrevisen” på “6 Elefantskovcikadeviser”. 
 
1969.sep. 1,2 - HOGAGER-TAPE “GD 03” 

***** 
 

 
 

***** 
 
1969.nov.22.  Live i Gadespejlet - Store Regnegade (Montmartre)  
  Optaget af Freddy Hansson, Anelise og Thorkild Knudsen 
 
Povl Dissing, sang, guitar, mundharmonika 7 – Benny Holst, sang 7, guitar – Søren Seirup, bas 1,3,4, 8-10– Sidsel 
Knudsen, sang 2 
  1. ”Lille Sommerfugl” (2.15) 
  2. ”Sig mig hvor mange” (2.15) 
  3. ”Du lille svale” (2.05) 
  4. ”Giv mig en hest, mor!” (3.20) 
  5. ”Ramona” (3.15) 
  6. “Jeg er så dejlig, jeg ikke har brug for pral”. (2.20) 
  7. “This morning I get married” (Bryllups-blues” (3.05) 
  8. “Jeg gør dig rig igen” (3.50) 
  9. ”Anemonesmil” (3.20) 
  10. ”Nøgne øjne” (2.50) 
  Med Povl Dissing, Benny Holst og Søren Seirup 
 
1969 1-10 – HOGAGER-TAPE ”GD 1969/167” 
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1969.nov.22.  Live i Gadespejlet - Store Regnegade (Montmartre)  
  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen og “FH” (= Freddy Hansson) 
 
Povl Dissing, sang 1 og guitar 1,2 - Benny Holst, guitar 1,2 og sang 2 - Søren Seirup, bas 1 - Sidsel Knudsen, (3 år!) 
sang 2 
  1. “Lille Sommerfugl”* (2.23) 
  2. “Sig Mig Hvor Mange” (1.50) 
  Med Povl Dissing, Benny Holst og Søren Sejrup 
 
Optagelsen har været bragt i Danmarks Radio i 1970, idet båndet har DR produktionsnummer 22353/70. På samme 
bånd er et par optagelser fra Sandy Bell’s med Hamish Baynes fra McCalmans og med Roy Williamson fra Skotlands-
turen i 1968.  
 
(1 og 2) har også været benyttet i Thorkild Knudsens udsendelse “Hvor kommer fængselsvisen fra?” som blev bragt i 
radioen i 1971. (Se nedenfor) 
 
PD indleder (1) med at omtale “De Rejsende”: “Det var sådan, at vi løb ind i nogle mennesker, som sang, bare fordi de 
syntes, at det var skide dejligt at synge. Og sådan havde vi det også. Så derfor har vi sunget en masse af de der sange 
siden. Og den ene af dem, det er denne her.” Hvorefter en indfølt version af “Lille Sommerfugl” afleveres. PD giver en 
del af sine “mellem linjerne lyde”, hvilket tilsyneladende, selv på dette tidspunkt i karrieren, morer publikum. 
 
Anelise og Thorkild Knudsens datter Sidsel, som ofte privat havde sunget sammen med PD og især BH, henvender sig 
efter (1) og siger at hun godt kender “den der om Sommerfuglen”. BH nævner “Sig Mig Hvor Mange” og byder hende 
op på scenen, så de kan synge den sammen. Og det gør hun så. Hun er kun 3 år gammel, og der er ikke et øje tørt. BH 
fortæller: “Det er også en af de sange, vi har lært af de mennesker, som Povl snakkede om.” Det er “De Rejsende”, der 
er tale om. BH slutter med “Godt Sidsel, skide dejligt!” 
 
Dateringen på Hogagers håndskrevne optegnelse over optagelser, er den “22/11”, hvilket jo fint stemmer med oven-
stående. 
 
1969 1,2 - HOGAGER-TAPE “DR 22353/70 GAMMEL FOLKEMUSIK/FOLKEKLUBBEN” 
 
1971 1,2 - HOGAGER-TAPE “EX DR HVOR KOMMER FÆNGSELSVISEN FRA?” 
 
 
FÆNGSELSVISEN 
Og hvor kommer Fængselsvisen så fra? Den kommer fra Statsfængslet i Vridsløselille, 3. sal! Det får vi at vide i radio-
udsendelsen fra 1971. Den indeholder en optagelse med “Amerikaner-Karl”, som synger den med en rusten stemme a la 
Osvald Helmuth. Hans fortællestil er lige så Osvaldsk. Han forklarer, hvorledes han lærte den:  
 
“Den lærte jeg en søndag formiddag. Jeg gik frem og tilbage i cellen, ikke. På Vridsløselille, og han sad oppe på 3. sal 
og jeg sad på 2. sal. Nå, og jeg tænkte, hvor kommer den herlige melodi fra? Den kommer fra 3. sal, lige ovenover mig. 
Og jeg begyndte så at prøve melodien. Så holdt han op med at synge. Så tog jeg min stol, og gik hen til vinduet og 
fløjtede op til ham. Så sagde jeg: “Kan du ikke synge den sang for mig én gang til?” sagde jeg. “Jeg vil gerne lære den”. 
“Hvor sidder du?” spurgte han. “Jeg sidder hernede på 2. sal”, sagde jeg så. “Jeg har 217.” “Ja, jeg har 359”, sagde han. 
“Nu skal jeg nok synge den for dig.” Så sagde jeg til ham: “Ja, men det er jo ikke sikkert, jeg kan lære teksten alligevel, 
sådan lige fordi du har sunget den to gange. Du må synge den for mig et par gange endnu.” Han havde seks måneder 
tilbage af straffetiden, ikke. Se, jeg havde 24 måneder tilbage. Så sagde jeg til ham: “Jeg kan nok lære den på de seks 
måneder, du har tilbage”, sagde jeg så. “Ja, men jeg skal nok synge den for dig, Karl”, sagde han så.” 
 
I udsendelsen bliver visen også sunget af to zigeunerkvinder fra Blushøjvej.  
 

***** 
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1969.dec.23.  Danmarks Radio, program 1 -  
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar - Søren Seirup, bas - Karsten - Henrik - Tim 
 
  “JULEBUSSEN” 
  1. “Julebussen Starter I Blokhus” (20.00) 
  2. “Julebussen Ankommer Til Ålborg” (“Juleferie”) (45.00) 
  3. “Julebussen Standser I Nibe” (10.00) 
  4. “Julebussen Er Nået Til Ålestrup” (15.00) 
  5. “Julebussen Holder I Viborg” (10.00) 
  6. “Julebussen Slutter I Dag I Århus-studiet” (30.00) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst og Søren Seirup 
 
‘Med bussen kører Henrik, Karsten og Tim, og med sig har de Povl Dissing og Benny Holst. Et program for dem, der 
holder ferie. For piger og drenge.’ Sendt spredt over hele dagen fra 8.05 til 17.00. 
 
Benny Holst fortæller om denne juletur, at da holdet skulle til Viborg, var de voldsomt forsinkede på grund af sne og 
kulde. Det lokale FDF-orkester havde sammen med publikum stået udendørs og ventet, og var alle blåfrosne. Bussen 
var konstrueret således, at man kunne slå en bagklap ned, og så stod instrumenterne klar. FDF drengen var blå af kulde 
og publikum sure. “....og ligesom vi skulle i gang med at spille, begyndte folk at kaste snebolde efter os! En af dem 
ramte lige i hullet i min guitar, og blev skåret fint i skiver af strengene. Så klappede vi bagsmækken op og forsvandt!” 

 
***** 

 
1969.dec.24.  Danmarks Radio, program 1 - 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, sang og guitar - Søren Seirup, bas - Henrik - Karsten - Tim 
 
  “JULEBUSSEN” 
  1. “Julebussen Kører Fra Munkebo” (10.00) 
  2. “Julebussen Er I Kerteminde” (15.00) 
  3. “Julebussen Sender Fra Storebælt” (10.00) 
  4. “Julebussen I Boeslunde” (15.00) 
  5. “Julebussen Sidste Stop Før TV-Byen Er Albertslund” (15.00) 
  6. “Julebussen Ankommer Til TV-byen Med Juletræ Og Pynt” (45.00) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst og Søren Seirup 
 
Julebussen fortsætter sin færd gennem Danmark. Sluttede i går i Aarhus, og starter i dag på Fyn. Sendt spredt over hele 
dagen fra kl. 7.05 til 14.45. Afsnit 1-6 sendt i radioen og afsnit (6) sendt fælles i TV og radio. Indholdet kendes ikke, 
men som ekstranummer spillede trioen deres version af “Glade Jul”, hvilket nærmest chokerede landet! Der var mange 
skriverier i aviserne i julen om, hvor forfærdeligt det var, at de havde ødelagt denne “hellige” sang.  
 

***** 
 
1969.dec.26.  Danmarks Radio TV - Redigeret: Bodil Gylling – prod. nr. 83.189 
  Præsenteret: Jan Ewens  
  Prod. af Palle Holgersen, Thomas Winding og Carsten Overskov 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Burnin Red Ivanhoe - Colosseum - Tyrannosauros Rex - Alexis Korner - Steppenwolf - 
Richie Havens - Family - Ache - Alrunes Rod 
 
  1. “Årets Toppop” 
  Med Povl Dissing og Benny Holst m.fl. 
 
‘ - klip fra Toppop udsendelser produceret 13.9.1969. Især for unge.’ Udsendt 26. december 1969. Indholdet kendes 
ikke, men der er tale om genudsendelser. (Se 25.-26.7.1969) 
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***** 
 
1969  Instruktør/fotograf/manus Jesper Høm - Prod. ASA/Jesper Høm 
  Musik: Povl Dissing, Benny Holst, Søren Seirup, Ole Fick 
  Optaget i ASA studiet. 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Benny Holst, guitar - Søren Seirup, bas - Ole Fick, guitar - Beefeaters 
 
Emil: Birger Jensen - Katja: Elsebeth Reingaard - Erna: Gertie Jung - Thomas: Claus Nissen - Rasmus: Thomas Win-
ding - John: John Fowlie - Ole Grünbaum - Knud Nørlev - Karsten Nash - Poul Borum - Mark Reingaard Høm 
 
  “Smil Emil” (98 min.) 
  1. “Katja” (2.20) 1. version 
  2. “Katja” (2.21) 2. version 
  3. “Smil Emil”* (3.16) 1. version 
  4. “Smil Emil”* (3.03) 2. version 
  Povl Dissing m.fl. 
  
Filmen havde premiere 26. december 1969. Findes kun på 35 mm film. Den var uhørt billig, idet den kostede knap 
200.000 kr. at producere, på 50/50 basis mellem ASA (Sven Grønlykke) og Jesper Høm. Siden spillede filmen sig hjem 
mere end to gange. Udtrykket “Smil Emil, nu går den på Dagmar”, er fra denne film.  
 
“Katja” er et instrumentalstykke (spillet af BH, PD og SS), skrevet af Benny Holst, og det har navn efter pigen i filmen. 
“Smil Emil” er med tekst af PD og musik af Søren Seirup. Den er et helt dylansk i sit udtryk, både med hensyn til PD’s 
fraseringer og Ole Ficks slide-guitar, som vækker lidt minder om Dylans først elektriske indspilning med Mike Bloom-
field på guitar. Det vides ikke hvor meget af ovenstående der er medtaget i filmen. Sangen burde være udsendt på en 
single, eller medtaget på en af PD’s opsamlinger.  

 
Filmen handler om den udflippede Emil, som ryger tossetobak, mens hans kone har begge ben på jorden. Et rigtigt 
flower-power tidsbillede. 
 

***** 
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Grønlandsturen i 1970 gav ikke alene inspiration til, at PD skrev sine første sange,  

skitseblokken blev også brugt flittigt. 

 
At flyve i helikopter i den storslåede natur, gav anledning til sammenligning med en myg… 
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Skitse til en Grønlands-sang, som vist bl.a. handler om en flyvetur 
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Et motiv fra Godthåb 

 
1970.jan.8.  Tilrettelæggelse: Søren Hansen og Ole Brauenstein - Prod. DR 22.631 –  

Lyd optaget i et DR studie 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Peter Thorup, guitar - Morten Kjerrumgård, orgel - Flemming “Keith” Volkersen, bas - 
Max “Nhuthzhi” Nutzhorn Nielsen, trommer 
 
  “Maler Med Kamera” (25.00)? 
  Med Povl Dissing og The Beefeaters 
 
Sendt i TV 8. jan. 1970. Søren Hansens tredje kortfilm hvor PD og Beefeaters medvirker. Denne gang står Danmarks 
Radio bag, og filmen bliver på ca. 25 minutter. PD spiller kun guitar. Filmens tema var “Opstillinger” og måske har den 
en undertitel i retning af “Stilleben - Nature Morte - Still-life”. 
 
Søren Hansen: “Da jeg havde så gode erfaringer med PD, Beefeaters og Peter Thorup, så spurgte jeg igen, om det var 
noget for dem at være med. Men denne gang havde jeg ikke nogen tekst, fordi jeg havde besluttet, at man ikke skulle se 
eller høre mig, selvom filmen handlede om mig. Jeg ville holde mig udenfor kameraet og kun vise billeder. Men jeg 
havde meget brug for noget musik, og det blev så til, at Peter Thorup sang noget på engelsk, en sang han selv foreslog. 
 
Filmen var efter samme system, som jeg havde brugt hele tiden. Jeg har et billedmateriale, som jeg klipper i, i hvert fald 
råklipper meget, sådan at der kommer en eller anden struktur, som jeg kan bruge til noget. Derefter beder jeg om at få 
hjælp til at få lavet en lydside. 
 
Det man ser i filmen er mine malerier og så tog vi nogle optagelser - det var selvfølgelig et hold fra Danmarks Radio - 
rundt omkring i København, bl.a. udstillingsvinduer, som jo også er en slags opstillinger, tableauer kan man vel sige. 
Den sidste halvdel af filmen skildrer mordet på Kennedy, fordi det var faktisk noget af det, som for alvor satte mig i 
gang da jeg kom på akademiet. Det var de rå fotos, der kom som telefoto til dagens aviser, uskarpe, men alligevel med 
struktur. Dem var jeg meget optaget af, og lavede noget grafik ud fra dem. Da jeg så fik mulighed for at lave filmen for 
DR, var det nærliggende at spørge om, hvad de havde liggende i arkivet. Det var nu ikke så meget, de havde, men jeg 
fik da klippet noget sammen, som bl.a. blev vist i negativ. 
 
Baggrunden for filmen var ikke 10 året for mordet på Kennedy eller noget, men kun fordi jeg havde haft det som tema, 
og jeg ville godt vise levende billeder, som jeg så kunne få lov til at klippe i. Jeg må indrømme, det greb mig meget det 
med at manipulere med billeder, altså være den, som bestemmer, hvornår og hvad andre får lov til at se. Og så samtidig 
få skruet godt op for følelsesapparatet ved at komme noget musik på, som stimulerer den side af sagen.” 
 
Bjørn Nørgaard lavede også en film i serien “Maler Med Kamera”, hvori bl.a. den meget omtalte hesteslagtning indgik. 
 

***** 
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1970.apr.13.  DR TV - Prod. Fiasco Film A/S - Tegning og manus Michael Foreman 
 
Povl Dissing, fortæller 
  1. “Ballonerne” 
 
Tegnefilm indtalt af Povl Dissing.  
 
1970.apr.26.  Danmarks Radio TV - Tilret. Mette Benthien - Animeret: Bent Steffensen 
 
Povl Dissing, fortæller - Poul Thomsen, fortæller - Ingo Wentrup, fortæller - Maia Årskov, fortæller 
 
  1. “Aber Til Lands, Til Vands Og I Luften 1” (15.00) 
 
1970.maj.3. 
 
Povl Dissing, fortæller - Poul Thomsen, fortæller - Ingo Wentrup, fortæller - Jytte Abildstrøm, fortæller 
 
  1. “Aber Til Lands, Til Vands Og I Luften 2” (15.00) 
 
Anden udsendelse i en tegnefilmserie. Tredie og fjerde udsendelse, som blev sendt 10. og 17. maj, medvirkede PD ikke 
i. 

***** 
 
1970.maj.13.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen  
 
Povl Dissing, sang, guitar og hca - Benny Holst, guitar, sang - blandt de øvrige tilstedeværende: Cæsar - Evald 
Thomsen - Ingeborg Munch - Vivi og Mikkel fra gruppen Furekåben - forskellige spillemænd 
 
  1. “Du Lille Svale” (3.50) 
  2. “Lille Sommerfugl” (4.48) 
  3. “Jeg Gør Dig Rig Igen”* (4.35) 
  4. “Anemonesmil” (4.03) 
  5. “Ramona” (4.30) 
  6. “Godt Nyt Idag”* (3.25) 
  Med Povl Dissing og Benny Holst 
 
Dette er den aften, hvor Anelise og Thorkild Knudsen “fejrede Ingeborg og Evald”, og som PD nævner i sit brev, som 
indgår i efterfølgende samtale fra 1. september 1970.  
 
På “GD 70/100” er optaget 17 melodier med spillemænd og med Cæsar, før PD og BH slutter båndet med (1). På “GD 
70/101” startes med (2-6) og fortsættes med medlemmer af Furekåben. 
 
En støjende forsamling, som tilsyneladende spiser frokost med øl og snaps til, danner baggrund for de musikalske 
indslag. Thorkild Knudsen starter med, at forsøge at overdøve de tilstedeværende med råbet: “Evald vil gerne have at 
Povl og Benny spiller for os!”. Det bliver til “Du Lille Svale”. Herefter siger PD: “Vi skal prøve at spille... det ku’ være 
skide hyggeligt, at der var nogen, der kendte de der... eller det ved vi, at der er nogen der gør!” (Her slutter Hogager-
tape “GD 70/100”) og der fortsættes på “GD 70/101”). PD:” Øh, der er altså noget ved de der sange, som egner sig godt 
til at synge....” Han har svært ved at få ørenlyd og siger så til Benny Holst: “Lille Sommerfugl!” hvorefter de går igang. 
PD eksperimenterer en del på mundharmonikaen.  
 
Musikalsk er det en vellykket optagelse, selvom der er en del larm, snak, børneråb, talen, flaskeklirren osv, der griber 
forstyrrende ind (en rigtigt Knudsen optagelse!) Både Benny Holst og PD har formentlig gerne villet vise festens 
midtpunkter - Evald og Ingeborg - hvad de kunne. Man kan igen ærgre sig igen og igen over, at duoen aldrig indspillede 
“Ramona”, som ligger helt flot til dem. Her med forsigtigt mundharpespil af PD. 
 
Efter sangen foreslår PD tilhørerne: “Hvis nu vi spiller en til, så ku’ vi måske spille noget sammen lidt senere og lave 
noget gang i den? Ellers så bliver det så koncertagtigt.” De slutter med “Godt Nyt Idag”. Selvom duoen stopper, 
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fortsætter optagelsen, og de glade festdeltagere fortsætter festen, bl.a. med jazz-violin og klarinet og Cæsar blander sig, 
bl.a. med at rose Benny Holst. 
 
1970.maj 1 - HOGAGER-TAPE “GD 70/100”  
 
1970.maj 2-6 - HOGAGER-TAPE “GD 70/101” 
 

***** 
 
1970.juni.2.  Danmarks Radio, program 1 - prod. Erik Moseholm og Carl Stuhr 
 
Povl Dissing - Svend Dam - Gyda Hansen - Katja Miehe-Renard - Matty Peters - Søren Strømberg - Poul Thomsen - 
Helge Willer-Nielsen, musikalsk ledelse 
 
  1. “Hverdagsunivers” (30.00) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
‘En slags cabaret med musik af Helge Willer-Nielsen og tekst af Carl Stuhr.’ 
 
Sendt 2. juni 1970 og genudsendt 7. april 1971. Indholdet kendes ikke. 
 

***** 
 
PD’s meget omtalte sabbatår (i aviserne), begyndte januar og sluttede i september 1970. I flere interviews med ham og 
Benny Holst, siger de, at skal man holde pause, så skal det bl.a. på grund af kildeskattens indførelse være nu (altså 
1970. Kildeskattens indførelse betød, at man ikke betalte skat af indkomsten for 1969, og i 1970 var det jo som nu, 
tjener man ikke noget, så betaler man ikke noget i skat.) 

 
***** 

 
1970.sep.1.  Optaget af Anelise og Thorkild Knudsen hos PD, Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing - Thorkild Knudsen - Anelise Knudsen - Jette Dissing 
  
  1. Samtale (80.00) 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Denne samtale finder sted på et tidspunkt, hvor PD for længst er blevet en succesrig pladekunstner. Han er også blevet 
en anerkendt “beatsanger”, med en succes som “Nøgne Øjne”, til at følge op på de mere hitliste-orienterede singler “25 
Minutter Endnu”, “Den Grimmeste Mand” osv. Det betyder, at PD nu er “kommerciel”, i modsætning til de “rene” 
folkesangere, som ikke har “solgt ud”, men har holdt fast i det traditionelle.  
 
Anelise og Thorkild Knudsen er vel nogle af de største folkemusikkendere og -elskere i landet. De har brugt en stor del 
af deres tilværelse til at sikre og fastholde den gamle danske folkemusik, hovedsagelig i form af navne som Evald 
Thomsen og Ingeborg Munch.  
 
Uden at der er tale om uvenskab, fornemmer man, at PD føler sig lidt klemt under samtalen, fordi han godt ved, hvad 
han har opnået, og hvad det har kostet. Hans folkesangersjæl er måske solgt, men i hjertet brænder ilden stadig, og 
fantasien om den glade folkesanger, der bare vandrer rundt med sin guitar, og spiller med og for alle og enhver, 
eksisterer stadig. 
 
De emner der bliver berørt er bl.a.  
 
- etablering af et musikhus, hvor alle uden undtagelse kunne komme og spille (en umulighed, som heller aldrig blev til 
noget),  
 
- en sammenligning mellem den danske og den skotske musikscene (som falder ud til fordel for den skotske),  
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- en en kritisk omtale af de førende “bagmænd” indenfor folkemusikken i Danmark, (bl.a. Jo Banks, Walther Klæbel og 
Thøger Olesen, som jo samtidig var de foregangsmænd, som sikrede, at folkemusikken overhovedet blev hørt. Mr. 10% 
var også på banen den gang, hvilket ikke kan overraske),  
 
- en omtale af Calum Ruadh, Evald Thomsen og Ingeborg Munch: PD om Evald Thomsen: .....”Evald er jo en 
musikalsk tornado uden sidestykke. Der er nogle mennesker, der er så overlæsset med musikgaver, at de kan gøre 
næsten det umulige, bare ved at trampe i gulvet. Det lille spillemandsorkester, Ole, Hans Jørgen, Steven, Cæsar og 
nogle stykker til, var på et tidspunkt ved at gå i stå. Jeg tror nok, at Evald var gået på lokum, eller stod og drak en bajer 
et sted. Jeg ved ikke, hvad det var, der virkelig skete, men pludselig kommer Evald stormende ind, ligesom råbende 
“Hold ud! Hold ud!” I ved, halvvejs snublende over dørtrinet og tomme flasker, når frem, og har med fire fodslag og et 
hiv i cigaren bragt det hele på fode igen. Fantastisk!”. 
 
- om egen indflydelse på pladeindspilninger (var det Gustav Winckler eller kunsteren der bestemte. PD mener at det var 
ham, mens Gustav Winckler mere tog sig af det praktiske og “opildnede”, f.eks.: “... kan du ikke synge den lidt mere... 
det er bedre sådan der ... kan du ikke lave den slutning på...”) 
 
Betegnelserne på Hogager-tapes er: GD = Gammel dansk – GE = Gammel engelsk og YE = Yngre engelsk. Det er ikke 
helt klart, hvor skillelinjerne gå, men det har Knudsens suverænt bestemt. 
  
1970.sep.  1 - HOGAGER-TAPE “1970/217” og “1970/218” 
 
1970  1 - HOGAGER-TAPE “YE 70/4” uddrag 
 

***** 
 

1970.sep.5.   Prod. Gustav Winckler - Ivar Rosenberg Lydteknik -  
  Optaget i Vanløse Bio 
 
Povl Dissing, sang, guitar og mundharmonika - Benny Holst, sang og guitar 1-3 - Carsten Lund, el-guitar 1-12 - 
Flemming Quist Møller, bongotrommer, congas 1-3 
 
  1. “Nu Er Det Jul Igen”* (5.32) 
  2. “En Rose Så Jeg Skyde”* (3.08) 
  3. “Glade Jul”* (4.40) 
  4. “En Rose Så Jeg Skyde”*()2. version 
  5. “Glade Jul” (5.06) 2. version 
  6. “Nu Er Det Jul Igen” (7.27) 2. version 
  7. “En Rose Så Jeg Skyde”* (6.48) 3. version 
  8. “Nu Er Det Jul Igen” (7.33) 3. version 
  9. “Nu Er Det Jul Igen” (1.25) 4. version instrumental 
  10. “Nu Er Det Jul Igen” (3.11) 5. version 
  11. “Instrumental” () 
  12. “En Rose Så Jeg Skyde” 4. version 
  Med Povl Dissing - Benny Holst - Carsten Lund - Flemming Q M 
 
Alle tre sange er arrangeret af Dissing/Holst i deres kendte blues-stil. En anderledes juleplade. På coveret er der byttet 
om på tiderne for 1 og 3. I et interview i Politiken 20. september.1970, fortæller PD: “Nu er min ferie ved at være slut. I 
øjeblikket er Benny Holst og jeg ved at lave en juleplade. “Glade Jul”, noget vi har arbejdet med længe.” I ovenstående 
interview optaget den 1. september, fortæller PD: “På torsdag (den 5.) skal vi lave den (Julepladen).” 
 
Det var et frugtbart og for dansk rock/beat et fornyende samarbejde, som sluttede her. Denne EP blev det sidste 
samarbejde mellem Holst og Dissing. Benny Holst havde sin egen solokarriere at tage sig af, så der var ingen grund til, 
at stå i skyggen af Povl Dissing. Det var mere og mere åbenlyst, at det var Dissing, som havde navnet. Efter to års 
hektisk rejseri er det nu slut. PD: “Vi var utilfredse med, at vi var endt som en slags pausemusikere i diskotekerne og på 
tivolipladserne. Vi havde større ambitioner.” Samtidig ventede familien Dissing deres førstefødte, hvilket også spillede 
ind. Pladen blev dog ikke så eksperimentel, som PD havde ønsket, og som han omtaler i foranstående interview. 
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Deres tidligere plader var udgivet i begges navne (i øvrigt uanset om BH var med eller ej); her er Povl Dissing frem-
hævet. Dissing & Holst vil gå over i dansk musikhistorie, som et par der formåede at markere sig som akustiske folke-
musikere i et ellers overvejende elektrisk rockmiljø, og som formåede at vise, hvad der menes med begrebet “dansk 
blues”! 
 
Billedet på bagsiden er fra en beatkoncert i Cirkusbygningen, hvor BH var klædt ud som ridder. På billedet spiller han 
på Peter Bastians fagot. PD’s påklædning er pyjamasagtig, men skal nok symbolisere narren. Pladen ses ret sjældent. 
 
Versionerne (4-10) er fra et øvebånd med PD og formentlig Carsten Lund på el-guitar. PD synger og spiller især 
mundharmonika mere “dylansk” end på den udsendte plade. Inden (11) siger PD, at det ikke gør noget, at der bliver 
spillet noget “smart”, bare for at høre mulighederne. CL spiller så slide, samtidig med, at der høres én, som spiller på 
sav!? Sådan lyder det i hvert fald. Båndet er sikkert fra samme måned som selve optagelsen. 
 
1970 4-12 - “POVL DISSING TAPE 2” 
 
1970.nov. 1-3 - EP “POVL DISSING’S JUL” SONET SXP 6093   022 
 

 
Masterbåndet til Jule-EP’en 
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For- og bagcover 

 

   
Solidt center 

 

   
Solidt center med tre ben 

 
***** 
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1970.aug.17.  Danmarks Radio, program 1 -  
 
Povl Dissing, sang, mundharmonika og guitar - Katja Miehe-Renard, oplæsning - Svend Dam, oplæsning 
 
  “Salut For Dyrehaven” (40.00) 
  1. ”Tak du gamle Dyrehave” (3.36) 
  2. ”Lad os være de mennesker vi er” (3.13) 
  3. ”Kong Chr. V” (4.09) 
  4. ”Hurlum-Hejsasa” (2.25) 
  Med Povl Dissing 
 
Udsendt 8. september 1970. ‘En historisk motiveret skovfantasi af Carl Stuhr’. I et brev til PD dateret 21. juli 1970 fore-
slår Carl Stuhr, at PD sætter musik til fire sange, som han siden skal synge i udsendelsen. PD ”følte sig beæret over, at 
få henvendelsen og komponerede som ønsket fire melodier”. Sangene har ikke været anvendt senere, fordi “de var for 
meget rettet mod Dyrehaven, og den har jeg ikke noget specielt forhold til.”  
 
De fire sange er, hvad man i dag ville kalde ”klassisk Povl Dissing”. Selvom sangene er rettet mod Dyrehaven og hi-
storier derfra (bl.a. at Kong Chr. V dør af at bliver stanget af en kronhjort under jagt og ”den stanger bedst, som stanger 
sidst” og ”geviret hænger på en væg, det sku’ ha’ været kongens skæg”), så er det indspilninger, som sagtens kunne tåle 
at bliver hørt i anden sammenhæng. Melodimæssigt minder de om Halfdan Rasmussen pladen og det er forfriskende at 
høre PD med eget mundharmonika-akkompagnement.  En fin lille udsendelse, som DR sikkert ikke har gemt. 
 
PDs båndkopi af sangene er dateret 17/8-1970 og er formentlig optaget hos DR.  
 
1970 1-4 - “POVL DISSING TAPE – SALUT FOR DYREHAVEN” 
 

***** 
 
Det meste af 1970 holdt Povl Dissing “ferie”, bl.a. ved at tage til Skotland og genopleve folkemusikken i alle de skotske 
klubber. Efter hjemkomsten blev PD interviewet i Politikken 20. september 1970 af Lasse Haugaard. Om det at blive 
trukket gennem pladestudier og blive “kommerciel” siger PD: 
 
“Det er sådan noget mærkeligt noget, der sker. Og alligevel så skide banalt. For det var jo nøjagtig alt det, man ikke 
ville, som skete. Bare spille lidt nu og da, fordi man ikke ku’ lade være med det. Efterhånden kommer der håndører med 
i spillet, flere og flere. Og der er nogen, der synes mægtigt godt om det man laver, flere og flere. Man får kontrakt med 
en manager. Bliver booked ud til højre og venstre. Bliver sådan en salgsvare, foreningsformændene kan slå op i en bog. 
Der står vi. Navn, pris, kvalifikation, kendt fra dit og dat. Gør deres bestillinger mine herrer, varen er varm og villig. Jeg 
beklager mig ikke over de tre års ræs. Jeg har haft meget ud af disse år, for jeg holder meget af at optræde, og i og for 
sig er det uden betydning for mig, hvor der er, jeg spiller og synger. 
 
Men en dag sker der noget. Nej, ikke en dag. Der er noget, der vokser sig til en erkendelse, indtil man får mod til at 
spørge sig selv. Og man spørger: Du Povl, hvad pokker er det egentlig du gør? Har du lagt mærke til, at der bliver 
længere og længere mellem dig og de mennesker der nede i salen? Har du tænkt på, at de er begyndt at sige De og hr. til 
dig? At de ligesom generer sig lidt for at henvende sig til dig? Og har du egentlig det rigtige at give dem? Tænk på hvor 
mange penge du får for dette her. Du spiller cirka ti numre på en aften. To afdelinger a fem numre. Du når næppe at 
blive god før slutningen af sidste nummer, fordi sådan noget s’gu kræver opvarmning og nær kontakt med ens 
omgivelser. Har du aldrig funderet over, at du altid var bedst bagefter, da du sad med de andre på et værtshus eller et 
hotelværelse og I begyndte at spille sammen, fordi I først nu blev spillemænd og derfor bare havde at spille? Er du klar 
over, at også du gik på røven af al den hyldest og alle de penge, de gav dig? Povl Dissing, du er ikke mere spillemand, 
du er en underholdningsautomat! Jeg blev skide ræd. Det må ikke opfattes, som om jeg blev bange for at ødelægge et 
stort talent og alt det der gas - vor herre bevares, men jeg blev s’gu så ked af at opdage, at jeg havde svigtet mit lille be-
skedne jeg, som engang var så lykkeligt for at spille og synge med andre, der havde det på samme måde. Det er 
smadderuhyggeligt at opdage, at man bli’r mere og mere fremmed over for sine medmennesker. For alle disse skide 
dejlige penge! 
 
Jeg tog et år fri. Opsagde min kontrakt, lagde guitaren i futteral og lod den ligger der meget længe. Jeg lyttede til andre 
spillemænd i Skotland og i Danmark. Blev igen og igen forbavset og fortryllet af Evald Thomsens violin og Ingeborg 
Munchs stemme. Hvor får de det dog fra? Hvad er det for en personlighed og dynamik, der stråler så blændende fra 
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disse jævne mennesker? Hvordan går det til, at der er mennesker, der er så overlæsset med musikgaver, at de kan gøre 
det næsten umulige, bare ved at trampe i gulvet på den rigtige måde, sådan som Evald kan gøre det?” 
 
I samme interview fortæller PD om en aften på et værtshus i Skotland: “Der var så megen skøn sang og musik, at du 
tror det er løgn, at der er så meget talent i verden. Og øl og tobak og sved. Og så er der pludselig én der siger: “Her har I 
den danske folkesanger, kendt fra...!” og så videre. Der stod jeg med min pæne guitar pakket ind i sit pæne hylster. Jeg 
har aldrig følt mig så nøgen. 
 
Hvorfor? Jae, hvordan skal jeg næsten sige det. Jo, disse skønne mennesker i det værtshus, sang og spillede så forrygen-
de godt. De var s’gu folkekunstnere uden selv at skænke det en tanke.  
 
De levede med det og i det, helt intenst, og de havde altid instrumentet inden for rækkevidde og skulle ikke først til at 
pakke lortet ud. Mand, sikke traditioner, sikke livsnærhed. Så ta’r man hjem og bli’r pludselig lidt sær. Lukker sig inde i 
sig selv måske. Fordi der mangler noget. Er chokeret over at opdage, at man har glemt, at det bedste ved at være 
spillemand var kun: bare at spille!”  
 
Ifølge Thorkild Knudsen, som stod for Skotlandsturen i 1968, udtrykte Povl Dissing en aften, hvor han havde hørt en af 
de lokale musikere: “Nu ved jeg, hvad det vil sige at være folkemusiker. Jeg bliver aldrig folkemusiker, men jeg vil 
kunne give en god Povl Dissing-efterligning!” Beskedenhed i forbindelse med bedømmelse af egne evner, har karakte-
riseret PD gennem hele karrieren. 

 
***** 

 
1970.sep.24.  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, tale og guitar - Evald Thomsen, violin - Hardy Thomsen, violin - Benny Holst, guitar - ? tambourin –  
? bongotrommer - Hans ? fløjte og hca - ? banjo 
 
  1. “Spillemandsmusik” I () 
  2. “Spillemandsmusik” II () 
  3. “Svenskeren” (1.06) 
  4. “Spillemandsmusik” III (1.22) 
  5. “Spillemandsmusik” IV (1.23) 
  6. “Spillemandsmusik” V (1.07) 
  7. “Spillemandsmusik” VI (2.03) 
  8. “Spillemandsmusik” VII (1.28) 
  9. “Spillemandsmusik” VIII (2.46) 
  10.”Spillemandsmusik” IX (1.58) 
  Med Hardy og Evald Thomsen m.fl. 
 
En optagelse fra PD’s hjem. PD er til stede, men er næsten ikke til at høre. I (7) er der lidt guitar. Benny Holst er OGSÅ 
til stede, men kan heller ikke høres spille. Der spilles udelukkende spillemandsmusik med Evald og hans søn Hardy i 
forgrunden. Efter (3) siger Anelise Knudsen: “De er for korte, Evald!” En stemme svarer: “Det er for at øve dem til i 
morgen.” Evald siger, at de skal øve, så skal det nok gå - engang. Det hele lyder meget improviseret; Evald og Hardy 
spiller for, og alle øvrige forsøger at følge med, formentlig uden at kende musikken på forhånd. (8) lyder som et 
potpourri over gamle schlagere.  
 
1970.sep. 1-10 - HOGAGER-TAPE “70/229 HARDY & EVALD HOS PD” 
 

***** 
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1970.dec.  Prod. og manus Flemming Quist Møller -  
  Lyd: Siegfred “Mike” Nielsen - Optaget i Vanløse Bio -  
  Instr. Jannik Hastrup/Flemming Quist Møller 
 
Povl Dissing, sang, tale 1-8 - Per Bentzon-Goldschmidt, sang 1-8 - Flemming Quist Møller, bongotrommer og perc. 1 - 
Egon Aagaard, harmonika 1 - Trille, sang 5 - Maia, sang 5 - Aya, sang 5 - Otto Brandenburg, sang 5 - Peter Belli sang 6 
- Jesper Klein, sang 7 - Bo Jacobsen, sang 7 - Tekst: Jan Bredsdorff - Musik: Hans Henrik Ley. På de øvrige numre 
medvirker bl.a. Ray Pitts, bas - Allan Botschinsky, trompet - Kenny Drew, piano - Niels Henning Ørsted Pedersen, bas - 
Finn Ziegler, violin, vibrafon - Bjarne Rostvold, trommer - Stig Møller, guitar, sang - Christian Sievert, sang, guitar 
 
  1. “Sørøversangen” (3.57) 
  2. “Skænderi” (0.11) 
  3. “Sørøversangen” (4.19) 
  4. “Skænderi” (0.19) 
  5. ”Skænderi” (1.13) (DVD) 
  6. ”Sørøversangen” (2.49)(DVD) 
  7. ”Skænderi” (2.01) (DVD) 
  8. ”Skænderi” (025) (DVD) 
  Med Povl Dissing og Per Bentzon-Goldschmidt 
 
  Øvrige sange på pladen: 
  5. “Søhestesangen” (2.21) 
  6. “Havfruesangen” (2.29) 
  7. “Blækspruttesangen” (3.36) 
  8. ”Krabbesangen” (1.50) 
 
Lydoptagelse fra tegnefilmen “Bennys Badekar” (43 min.), som havde premiere 6.3.1971. På CD’en, som indeholder 
(27.00 min.) i alt, er en del af lydsiden taget med. (1) er en editeret version af (3). “Skænderiet” foregår mellem de to 
sørøvere (som skeletter), som skændes om, hvem der har den værste mor! PD’s stemme lyder ret speciel, nærmest som 
var han optaget i et alt for højt tempo. Stemmen ligger i et så højt leje, og er så skinger, at den næsten er ukendelig. 
“Bennys Badekar” har været vist i TV flere gange. Bemærk det fine hold musikere, som spiller! Udkom som billedbog i 
februar 1992 og siden som 14 min. lydbog. 
 
DVD-udgaven fra 2004 varer 40 min. og indeholder også 5 trailere for forskellige andre film.. 
  
1970.dec. 1,5-7 - EP “BENNYS BADEKAR” FIASCO FILM a/s FI EP 1002  049 
 
? 2-7 - Video “BENNYS BADEKAR” PATHE-NORDISK FILM VIDEO 
 
1992 2-7 - CD “BENNYS BADEKAR” PICCOLO PICD 09   242 
 
2004 1-7 - DVD ”BENNYS BADEKAR” NORDISK FILM 1338231   378 
 
2007  1,5,6,7 CD ”CYKLEMYGGEN OG DANSEMYGGEN” EXLIBRIS EXLCD 10010 428 
 
2020.09. LP-2 - ”BENNYS BADEKAR” ENGHAVE GRAMMOFON EG 1201 – Gatefold 
 Record Store Day (RSD) udgivelse i begrænset oplag 
 
2020.10. LP - ”BENNYS BADEKAR” ENGHAVE GRAMMOFON EG 1202   484 
 Plakat indlagt. Sort inderpose. Sort vinyl ellers magen til næste LP. 
 
2021.11. LP - ”BENNYS BADEKAR” ENGHAVE GRAMMOFON EG 1202   485 
 Blå vinyl (lys- eller mørkeblå) ellers magen til ovenstående. 450 ex udsendt. 
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Det normale cover med en forside og en bagside (trykt sammenhængende) 

 

   
Solidt center med tre ben 

 

 
Her har man sparet halvdelen af coveret og trykt indholdet direkte på bagsiden af frontcoveret 
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Solidt center 

 

     
 

Solidt center med fire ben 
 

   
Piccolo CD 
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DVD udgaven 

 

   
CD fra 2007 

 

 
Wilhelm Hansens Musikforlag udsendte noder til fire sange 
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Record Store Day LP-2 udgaven 
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Samme cover til 2020 og 2021 single LP-udgaven  

 

   
Sort vinyl 

 

 
Der er vanskeligt at vise den blå farve, så denne er lysnet voldsomt, bare for at vise, at den er blå! 
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Blå (!) vinyl – udgivet i november 2021, selvom der stadig står 2020 på etiketterne 

 
***** 

 
1970 (1968-71)  Prod. Hanne Hastrup og Jannik Hastrup/Just Wernberg 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1,2 - Hanne Hastrup, fortæller - Jesper Klein, sang 13 - børnekor: Nanette, Mai Britt, Aske, 
Christian, Linda, Jens - Hugo Rasmussen, bas - Lars Black, guitar - Bjarne Rostvold, trommer - Ove Rex, trommer - 
Gert Rostock, bas 
 
  1. “Den Listige Kat” (1.49) 
  2. “Snemusen Knud” (2.14) 
  Med Povl Dissing  
 
  Øvrige numre på pladen: 
  3. “Cirkeline” (1.20) 
  4. “Cirkeline Har Fødselsdag” (1.08) 
  5. “Skolemusik” (1.07) (“Skole Samba” på EP og LP) 
  6. “Den Lystige Drage” (0.20) 
  7. “Sofus Flyver Væk” (0.27) 
  8. “Bim Bam Busse” (1.45) 
  9. “Tryllesang” (0.45) 
  10.”Ja, Vi Bygger En Snemus” (0.53) 
  11.”Den Brølende Kanin” (0.30) 
  12.”Regnvejrssang” (1.50) 
  13.”Klodsmus” (5.48) (7.01 på cover) 
  14.”Månen Er Gul” (1.25) (Baby, It’s Cold Outside) 
  15.”Ost Er Musens Allerbedste Mad” (1.47) 
  16.”Cirkeline” (1.24) 
 
Indspillet i perioden 1968 - 1971. I begyndelsen af 60’erne sendte DR TV en sort/hvid serie “Cirkeline” film. I perioden 
68-71, blev en ny serie sendt i farver. Det var faktisk DR’s første farveudsendelse. PD’s bidrag er formentlig optaget 
sent i 1970, umiddelbart før udsendelserne. LP’en, som er solgt i et pænt oplag, er en af de, der sjældent ses. Specielt i 
god stand. Tekst-arket er næsten aldrig tilstede og klippe-arket er altid væk (men det var jo også meningen). 
 
1973.dec. 1-10,12-16 - LP “CIRKELINE” CIRKELINE PROD. CPLP 1 m/tekst- og klippeark 226 
 
1991 1-16 - CD “CIRKELINE” PICCOLO PICD 01 m/tekster   068 
 
1994 1-16 - CD “CIRKELINE” ELAP 4128CD m/tekster   219 
 
2009 1,2 - CD ”CIRKELINE” (bog og cd) NORDISK TRADING COMPANY NTC 30421-2 
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Tv: De første udgave var trykt i Sverige hos SIB Tryck i Tumba af Cirkeline APS –  
Th: senere udgave er trykt i Danmark hos Johnsen + Johnsen A/S af Cirkeline A/S 

ellers er de ens. 
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Tekst-arket (klippe-arket har jeg aldrig set) 

 

   
 

   
Piccolo CD 
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Elap CD – samme cover 

 
***** 

 
1970  Danmarks Radio TV - Tegnefilm af Hanne og Jannik Hastrup 
 
Povl Dissing, fortæller - Hans-Henrik Ley, musik 
 
  “Godnat” 
  1. “Cirkeline Højt Fra Træets Grønne Top” 
  Med Povl Dissing 
 
‘Cirkeline holder jul for alle sine venner, men først skal de ud for at hente juletræet.’ Sendt 27. december 1970 og 
genudsendt 17. december 1972 og utallige gange siden. PD’s indspilninger til “Cirkeline” LP’en er formentlig fra sidst i 
1970. 

***** 
 
Povl Dissing, fortæller - Jesper Klein, fortæller - m.fl. - Hans-Henrik Ley, musik 
 
  “Godnat” 
  1. “Cirkeline” (15.00) 
  Med Povl Dissing og Jesper Klein 
 
Sendt 24. januar 1971. ‘Cirkeline og Frederik tager på ferie i Spanien, hvor de møder den spanske mus Pablo, som 
bliver deres rejsefører.’ 

***** 
 
1970/71  Prod. og teknik Freddy Hansson -  
  Ivar Rosenberg Studie, København 
 
Povl Dissing, sang og 12-strenget guitar - Carsten Lund, guitar - Flemming Quist Møller, congas, darbukkas, jødeharpe 
13 - Kim Menzer, violin, fløjte, basun mv. - Søren Sejrup, bas og harpe 5, hca 4 - Fuzzy, koklokke 4 - Børnekor 1-5: 
Zazi, Nicole, Thomas, Carl 
 
  1. “Godmorgen”* (2.23) 
  2. “En Lille Sang”* (2.32) (“Jeg Fandt En Sang På Vejen”) 
  3. “Den Største Kæmpe”* (3.25) 
  4. “Bolchedyret” (3.15) 
  5. “Forbudtland” (2.35) 
  6. “Rime-Rikke”* (1.45) 
  7. “Først Kommer Pigerne”* (3.05) 
  8. “Hvem Synger Hvem Danser Hvem Spiller”* (2.07) 
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  9. “En Trold Red Til Rold”* (2.56) 
  10.”I Vores Gård”* (2.30) 
  11.”I Min Butik”* (2.15) 
  12.”Hør Nu Tuder Blæsten”* (3.38) 
  13.”Der Sad En Kælling”* (1.45) 
  14.”Hvor Er Man Henne”* (4.54) 
  Med Povl Dissing 
 
I et interview 22. september 1970 fortæller PD, at han har skrevet nogle nye sange, fortrinsvis børnesange, og at de vil 
blive samlet på en LP, som han begynder indspilningen af om kort tid. PD og hans kone Jette venter på dette tidspunkt 
deres førstefødte - Jonas - som kommer til verden den 11. december 1970. Men som det fremgår af brevet fra Halfdan 
Rasmussen, har PD allerede i januar 1970 indsunget et bånd med nogle af sangene.  
 
Carsten Lund har lavet musikken til (4,5). Inspirationen fra Halfdan Rasmussen, må have været baggrunden for det fine 
resultat. Samarbejdet må have glædet alle parter. Fantasifulde, morsomme og overraskende rim, med de smukkeste 
melodier til. Alt passer sammen. En rigtig børneplade, som voksne også kan nyde og glæde sig over. 
 

 
Halfdan Rasmussen syntes også godt om melodierne og lover at  

fremsende nogle digte. Det gør han i maj 1971 
 
Da optagelsen var godt i gang, kom Fuzzy en dag forbi, og blev inviteret til at hjælpe med ved lydeffekterne. Pladen er 
formentlig indspillet tidligt på sommeren omkring maj/juni 1971, idet der foreligger et brev fra Halfdan Rasmussen, 
dateret 4. maj, hvori han fremsender nogle tekster, bl.a. “Bolchedyret”, “I Vores Gård”, “Kanonstep”, “Har I Læst”, “På 
Kommunehospitalet”, “Hvor Er Man Henne” m.fl. Kun de to første og den sidste blev brugt. 
 
Der er lidt uoverensstemmelse mellem titlerne på bagcoveret (anført ovenfor) og etiketten (anført her). 
3. Den Største Kæmpes Storebror - 8. Hvem Synger - 11. Kom og Køb 
 
1971.dec. 1-14 - LP “SUKKERHJERTER-HJERTESUK” SONET SLPS 1529   230 
 “Povl Dissing Synger Halfdan Rasmussen” 
 
1977.sep. 2 - LP “NOGEN STORE NOGEN” SONET SLP 1968    192 
 ‘En Lille Sang & Et Lille Digt’ Af PD & Benny Andersen (som læser egne digte) 
 
2007 1,2,4-9,11,12,14 – CD-2 – ”DEJLIGE DANSKE – POVL DISSING” UNIVERSAL 173558544 371 
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DK-cover fra KNUD HANSEN OFFSET - Matte farver – ”STEREO” i rødt 
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UK-cover fra PRESS & Post LTD. – farverne på forsiden er ændret. ”STEREO” er med sort. 

 

 
 

   
 

***** 
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Foto: Peter Abrahamsen booking Abracadabra 

 
1971?  (Formentlig) Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Carsten Lund?, el-guitar 2-8 
 
  1. “Instrumental” 
  2. “Ukendt” 
  3. “Stakkels Gigolo” 
  4. “Natteravn” 
  5. “Ukendt” 
  6. “Lille Peter Edderkop” instrumental 
  7. “Instrumental” 
  8. “En Rose Så Jeg Skyde” 
  9. “Snehvidekys” 
  Povl Dissing og Carsten Lund? 
 
På båndæsken har stået “Povl Dissing - Demo”, men det er blevet streget ud. I æsken ligger en oversigt over det 
tidligere indhold (må man formode). Det har været en optagelse med “Swing-Jørgen” Wenndorff, som imidlertid er 
overspillet med ovenstående.  
 
I det første meget lange nummer tra-la-la’er PD sig gennem et ellers instrumentalt nummer, hvor han prøver en melodi 
af med “dummy lyrics”. Det samme gælder (5) og (7). I (2) er der en el-guitar med, men det er hverken Benny Holst 
eller Peter Thorup.  
 
Lyden af et lille barn (Jonas?) i baggrunden daterer optagelsen til cirka denne periode (det samme gælder (8)). 
 
1971? 1-9 - “POVL DISSING TAPE 5 - DEMO” 
 

*****  
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1971.jan.9.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Gunner Iversen og Nele Rue – prod. nr. 84.020 
  Redigeret af Karsten Sommer og Nele Rue - Filmfotograf Ole Schultz 
 
Povl Dissing - Birgit Conradi - Jesper Klein 
 
   “U-71” (45.00) 
  1. “Sangen Om Larsen” 
  Med Povl Dissing m.fl. 
 
Udsendt 9.januar 1971 kl. 17.15 - 18.00 ‘Fortsættes i radioens P II 18.00. Især for unge.’ Indholdet kendes ikke, men 
var ”Beat til billeder af byggepladser og landskaber”. "Sangen om Larsen" har eget produktionsnr. 83.854, hvilket tyder 
på, at den er optaget noget før resten af udsendelsen. Der blev bl.a. vist en norsk reportage fra Isle of Wight Festivalen. 
 

***** 
 
1971. april  Prod. og teknik Freddy Hansson - Studiet Dortheavej (Rosenberg) 
  Willi Jönsson, supervisor 
 
Kim Larsen, sang - Povl Dissing, baggrundssang 1,2 - Stig Møller, sang og guitar 1,3 - Tommy “Bas” Petersen, bas 1,3 
- Bjørn Uglebjerg, trommer 1,3 - “Swing Jørgen” Wenndorff, trompet 1,3 – kor: Vivi, Helle & Fritze 
 
  1. “Hilsjer” (3.52) 
  2. “Hilsjer” (3.32) øveversion 
  Med Larsen & Co. 
 
  A-siden: 
  3. “Damen På Taget” (4.10) 
 
Denne single var forløberen for Gasolin’s dansksprogede sange, som gav dem det endelige gennembrud. Dette er en 
stereo single og Povl Dissings indsats er baggrundssang i den ene kanal på B-siden. Singlen udkom med billed-cover. 
 
Om sin medvirken fortæller PD: “Det var den gang vi havde det lille band, som hed Dødens Pølse, det var før Kim 
Larsen lavede sine første plader. Han havde en sang, som han syntes, at jeg skulle synge. Jeg syntes ikke den passede 
mig, og siden indsang han den selv på pladen “Værsgo!” i 1973.” 
 
Kim Larsen fortæller i et brev: “Hvorfor jeg inviterede Dissing med på singlen? Det ved jeg egentlig ikke. Måske fordi 
jeg havde en idé om, at det ville gøre det mere ekstremt, eller osse var det bare fordi, han er en god og særpræget 
sanger. Det er rigtigt, at jeg senere tilbød Dissing en sang. Det var dengang jeg skulle lave pladen “Værsgo”. Jeg var 
faldet over en gammel 78’er plade, med sangen “Hubertus” og med tanke på “Giv Mig En Hest, Mor!” osv. tænkte jeg, 
at det lige ville være noget for Dissing. Jeg fortalte ham om idéen og spillede sangen for ham (jeg tror endda, jeg 
efterlignede både hans guitarspil og stemmeføring), men han sagde, at det ikke var noget for ham. Han var vel kommet 
forbi den slags sange - så lavede jeg den selv. Jeg tror nu stadig, han kunne have gjort den bedre, men sådan er der jo så 
meget.” 
 
Pladen er gået hen og er blevet et dyrt samleobjekt. På øvebåndet hører PD sangen for første gang og har formentlig 
brugt båndet til at indøve sine linjer efter. Det er mest en meget selvsikker Larsen, som synger og forklarer. 
 
1971 2 - “POVL DISSING TAPE-3” 
 
1971.jun. 1,3 - 7” “DAMEN PÅ TAGET/HILSJER” CBS 7246  034 
 
2017 1,3 - 7” “DAMEN PÅ TAGET/HILSJER” CBS 7246 Genudgivelse RSD 465 
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For- og bagcover – drengen under trommen er Kim Larsens ældste søn 

 

   
 

 
 

***** 
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14. marts 1971 spillede Dødens Pølse i Ringkjøbing på Højskolehotellet. Bandet bestod den aften af: Povl Dissing, 
sang, guitar, hca - Stig Møller, sang, guitar - Christian Sievert, guitar - Carsten Lund, el-guitar, bas - Flemming Quist 
Møller, congas – Aske Bentzon, fløjte – Klavs Nordsø, bongo trommer, maracas. At Benny Holst er nævnt i annoncen, 
må bero på en fejl, han var vist aldrig med i ”Dødens Pølse”. 

 
PD’s “tanker om i går...” i denne periode skrev PD dagbog. 

 
og den 19. marts 1971 spillede samme hold som opvarmning for Country Joe (solo) i Falkoner Centret. 
 

***** 
 
1971.apr.16.  Danmarks Radio, program 1  
 
“Dødens Pølse”: Stig Møller, guitar, sang - Carsten Lund, guitar - Flemming Quist Møller, congas - Christian Sievert, 
guitar - Klavs Nordsø, percussion - Aske Bentzon, fløjte 
 
  1. “Dødens Pølse” (30.00) 
  Med Dødens Pølse 
 
Udsendelsen var oven i købet i stereo, som var helt nyt for DR på dette tidspunkt. PD spillede med “Dødens Pølse” i 
1971. Grunden til navnet var, at man aldrig vidste hvem der kunne spille, så ofte var det lidt tilfældigt, hvem der mødte 
op, og det var naturligvis dødens pølse! 
 
Det vides ikke om PD medvirkede i radioudsendelsen. 
 

***** 
 
1971.apr.20.  Danmarks Radio, program 1 - Prod. Thorkild Knudsen 
 
Finnbar Furey, sækkepibe - Povl Dissing, tale 
 
  1. “En Irsk Sækkepiber Gifter Sig I Skotland” (30.00) 
  Med Finbar Furey og Povl Dissing 
 
Optagelser fra Skotlandsturen i oktober 1968. Vedrørende indholdet, se 27. oktober 1968. 

 
***** 
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1971.juni.14.16.17.21.26.27. Prod. og teknik Freddy Hansson -  
  Ivar Rosenbergs Studie, København 
 
Povl Dissing, sang og 12-strenget guitar 1-5 og mundharmonika 4 - Burnin Red Ivanhoe: Bo Thrige Andersen, trommer 
- Jess Stæhr, bas, guitar - Ole Fick, sang 1, el- og akk. guitar - Karsten Vogel, sopran- og altsax 1, orgel 3-5, klaver, 
mellotron 5 - Kim Menzer, orgel 1, fløjte 5, mundharmonika 5, basun, violin 3 og håndtrommer - (Otto) Sigvaldi tale 7-
9 og lyde 1 
 
  1. “Wallifanten” (6.40) 
  2. “Narrevise” (5.15) 
  3. “Snehvidekys”* (4.00) 
  4. “Ta’ Fri, Ta’ Fri”* (2.50) 
  5. “Tingel Tangelmanden” (10.20) 
  Med Povl Dissing og Burnin Red Ivanhoe. 
 
  Øvrige numre: 
  6. “Et Samfund” (1.55) Fra Henning Carlsens film “Er I Bange?” 
  7. “Introduktion” (0.40) 
  8. “Kometen” (0.30)  
  9. “Introduktion til Medardus” (2.40)  
 
“Et Samfund” er med Burnin Red Ivanhoe alene. Sigvaldi’s bidrag (1,7-9) er optaget 12. april 1971 i Aalborg Hallen. 
Det tegneserieagtige cover er tegnet af Ole Fick. (1-5) er fra det program de spillede på turneen “Ivanhoes Elefantrund-
fart” i påsken 1971. 
 
Minder lidt om samarbejdet med The Beefeaters, men er mere eksperimenterende på grund af BRI’s musikalske udtryk 
og ikke mindst Karsten Vogels saxofon. PD’s sang lyder på samme måde som på børnepladen “Sukkerhjerter, Hjerte-
suk”. 
 
At han blev inviteret med på turnéen opfattede PD nærmest som en nødløsning, eller som et forsøg på fra BRI’s side at 
prøve noget nyt. Der blev spillet 6 koncerter med Gary Wright’s Extraction som opvarmning. Den 7. april i Falkonér 
Centret, 8. april i Holstebro Hallerne, 9. april i Horsens, 10. april i Fyns Forum, Odense, 11. april i Frederikshavn og 
den 12. april i Aalborg. 
 
Deltagerne satsede ca. 135.000 kr. på turnéen, og den gav 20.000 kr. i underskud, idet der skulle have været ca. 800 
tilskuere pr. gang, hvis det bare skulle løbe rundt, men der kom kun 600 (hvilket faktisk var meget!). Efterfølgende var 
man så heldige, at Statens Kunstfond efterbevilgede det meste af underskuddet. Turnéen havde andre problemer bl.a. en 
roadie uden kørekort, som oven i købet forlod dem midtvejs. 
 
Når Sigvaldi var med, skyldtes det, at han boede i huset Strandvejen 83 A, hvor en række at tidens unge musikere og 
forfattere boede. Karsten Vogel, som i perioder kom der ofte, syntes at Sigvaldi ville være en forfriskning at have med 
på turnéen, hvor han læste op fra sit blad “Hindbærbrus og Kragetæer”. Nogle af optagelserne med BRI (men uden PD) 
fra denne turné udkom på et selvfremstillet kassettebånd som “Instant Sound no. 2” (som siden kom som rød vinyl LP i 
et lille oplag på 600). 
 
Efter BRI havde indspillet Vogels “Gong Gong The Elephant Song”, gik der “elefant i den” i gruppens interne sprog. 
Alt skulle have noget med elefant at gøre. Deres manager Walther Klæbel (fælles med PD) blev til “Wallifanten” (og 
han tog sangen pænt, siger KV “Den var jo kærligt ment”), turnéen blev til en “Elefantrundfart” og sangene på pladen 
derfor selvfølgelig til “Elefantskovcikadeviser”. 
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Set-listen fra Elefantrundfarten i Falkonercentret 

 
BRI og PD spillede sammen første gang den 22. december 1971 i Odd Fellow Palæet. Som optakt til koncerten drog 
man i procession, med en stor elefant (lavet af ølkasser mv.) fra Rådhuspladsen til Amalienborg. Det lykkedes at blive 
stoppet af politiet flere gange. PD deltog ikke i processionen. 
  
LP’en “DK Rock” har et indlæg med tekst af Karsten Vogel, som gennemgår den danske rockscene. Om PD skriver 
han: “.. Povl Dissing er også en af de personligste danske sangere overhovedet, lige umiskendeligt sig selv i sentime-
ntale schlagere, i folkemusikalsk viseforedrag og i energisk beatmusik.” 
 
På LP’en “Dansk Beat” Sonet SLPS 1955, som er en opsamling med dansk rock, er et hidtil uudgivet nummer med 
Alrune Rod: “Hilmlen Er Blå” (3.17). 
 
1971.nov. 1-9 - LP “6 ELEFANTSKOVCIKADEVISER” SONET SLPS 1528  141 
 
1972.okt. 3 - LP “DANSK BEAT 72” SONET 1955 Opsamling med forskellige grupper  051 
 
1975 5 - LP “DANSK BEAT” SONET SLPS 2410 Opsamling m/Burnin Red Ivanhoe  168 
 
1975 1 - LP “DANSK BEAT” SONET SLPS 2412 Opsamling med Povl Dissing  046 
 
1979 3 - LP “DK ROCK, DANSK KVALITETS ROCK” SONET SLP 1322 m/indlæg  040 
 
1980 1-7 - LP-2 “6 ELEFANTSKOVCIKADEVISER/NØGNE ØJNE” SONET SLP 1623 143 
 
1990 1,3,5 - CD “SPOTLIGHT BURNIN RED IVANHOE 1969-74” SONET SPOTCD 008 171 
 
1997 3 - CD-2 ”DET BEDSTE AF DANSK MUSIK 1969-71” EGMONT EMC 6971310 301 
 
2000 1-9 – CD ”6 ELEFANTSKOVCIKADEVISER” SONET 159 633-2  265 
 
2010.10. 1-9 - CD-16 ”DANSK ROCK HISTORIE 1965- 1978” UNIVERSAL UNI 273 579-2 441 
 Indeholder LP’erne ”Nøgne Øjne” og ”6 Elefantskovcikadeviser” + 4 bonus sange 
 
2018 1-9 - LP “6 ELEFANTSKOVCIKADEVISER” SONET SLPS 1528/Universal UNI 578 592 6 480 
 Sort inderpose – identisk med tidligere udg. bortset fra stregkode og ”Universal” 



 302

 
 

   
Front coveret findes i en blank og mat udgave. Knud Hansen Offsett på bagcover 

 

   
 

   
Senere udgave: Samme cover – label uden kornet 
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”Snehvidekys” krediteret til ”Klaus” Bengtsson på bagcover 

 

   
For- og bagcover. På inderposen er optrykt en ”komplet” PD diskografi. 
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For- og bagcover. Inderpose med BRI diskografi 

 

   
 

 
LP-2 udgave med ”Nøgne Øjne” (se 1968 for yderligere illustrationer) 
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2000 CD udgave 
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Annonce for den sidste koncert på påsketurnéen. 

 
***** 

 
1971  Instr. Henning Carlsen 
 
Povl Dissing - Burnin Red Ivanhoe 
 
  “Er I Bange?” 
  Med Povl Dissing og Burnin Red Ivanhoe 
 
En film af Henning Carlsen og med musik af Burnin Red Ivanhoe og Povl Dissing. Der er formentlig tale om musik fra 
pladen “6 Elefantskovcikadeviser”. Titelmelodien er uden PD. 
 

***** 
 
1971.aug.19.  Danmarks Radio, P 3 UHA - Live Nyborg Festival -  
  Tilrettel. Hans Otto Bisgaard & Palle Aarslev 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1,2 - Fairport Convention 3 - Det Tredje Øje 4 - Gnags 5,6 - Culpepers Orchard 7 - Evald 
Thomsen 8 - Alex Campbell 9 
 
  “Lyde Fra En Losseplads” (58.45) 
  1. “25 Minutter Endnu” uddrag 
  2. “En Vuggevise” 
  Med Povl Dissing 
 
  Øvrige indslag: 
  3. “Angel Delight” 
  4. “Mørkets Vår” 
  5. “Thyland Kalder” 
  6. “Nyborg Festival” 
  7. “Classified Adds” 
  8. “Fynsk” 
  9. “Johnny Lad” 
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Udsendt 22. august 1971. ‘Knap en times reportage fra Nyborg Festival, der blev afholdt på et område, hvor der 
tidligere lå en losseplads, deraf udsendelsen titel. Arrangørerne fortæller, at der har været ca. 5.000 betalende gæster og 
ca. 1.000 gratister.’ 
 
Der er interview med flere festivaldeltagere, børn og Peter A.G. Nielsen fra Gnags, som fortæller, at gruppen har købt 
hus i Skjern, og at nogle af medlemmerne studerer i Aarhus. Gruppen “Det Tredje Øje” er fra København. “En Vugge-
vise” kunne meget vel være “Vedis Vuggevise”. 

 
***** 

 
1971.nov.-1972.jan. 
Povl Dissing havde til dato ikke selv skrevet tekster, som havde været offentliggjort. Hans samarbejde med Laus 
Bengtsson omkring “Nøgne Øjne” viste, at PD var kræsen, når det gjaldt tekster. Han afviste flere hele sange og en ræk-
ke idéer, hvilket til sidst fik Laus Bengtsson til at sige til ham, at han hellere selv måtte begynde at skrive. Som doku-
menteret gennem flere interviews med PD, er det ikke noget, som ligger ham lige for. Han skal være i nød, før han 
griber pennen. I efteråret 1971 og foråret 1972, må denne nød have været påtrængende, for her findes PD’s allerførste 
forsøg på en dansk tekst.  
 
Laus Bengtsson fungerede i en periode som chauffør for PD på rejser rundt i landet. Cirka midt i LB’s dagbog for oven-
nævnte periode, har PD skrevet teksten til sin første sang. LB erindrer, at de var på vej til Jylland og PD bad om pen og 
papir. Sangudkastet afspejler øjeblikket og hedder: “Hovedvej 1” 
 
“Hovedvej 1” 
Sidder her og kører på hovedvej 1, sidder og keder mig lidt. 
Føler mig som en fremmed mand, i ukendt land. 
Krydser vejen, landsbyens gadekær, mindre værd. 
Pludselig en gammel mand med en stok, 
han står der og længes, efter at kommer over hovedvej 1, 
hvor jeg sidder med ethundredefirs i timen, og keder mig lidt. 
 
Jeg ligger og følger strømmen på hovedvej 1, 
jeg tænker på  
dig og i går og dig 
og i dag og mig, 
på hovedvej 1,  
og i morgen. 
 
Vi drøner af sted, ud af hovedvej 1, 
hvor drøner du af sted nu? 
Manden med stokken, uden for rønnen, 
vi sidder her og følger med strømmen, 
på hovedvej 1. 
Et sted mellem i går, i dag og i morgen. 
- når han over hovedvej 1, 
et sted mellem i går, i dag og i morgen. 
 
Søger skjul bag rattet, livet helt på egne hænder. 
Søger ly for kolde lynende spyd, fra de lange modlys, der blænder. 
Og hvor der engang var gadekær, 
står en gammel mand, og har mistet sit værd. 
Et sted mellem i går og i dag, 
eller et sted mellem ude og hjemme. 
Et sted mellem de andre og dig. 
Ku’ det mærkes, jeg tænkte på dig. 
Tanker fra en sen landevej. 
 
Povl Dissing (ca. jan. 1972) 
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Der blev aldrig gjort mere ud af teksten, og der blev heller ikke lavet melodi. Men det var starten på en helt ny side af 
PD’s kunstneriske virke. Siden er det blevet til en hel del strålende tekster - omend ikke altid lige lette at sætte sig ind i. 
Men hans kritiske sans gælder også - måske især - egne værker. De skal føles rigtige - det er uforklarligt, men altafgør-
ende! - ellers duer de ikke, uanset hvor meget arbejde der er lagt i dem. Hans skuffer bugner garanteret af kasserede tek-
ster. 

 
“Hovedvej 1” af Povl Dissing skrevet i Laus Bengtssons dagbog. 

Udlånt af Laus Bengtsson 
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1972.jan.  Prod. Flemming Quist Møller - Optaget i Rosenberg Studiet -  
  Teknik Freddy Hansson 
 
Stig Møller, sang og guitar - Povl Dissing, sang 1 - Benny Holst, sang 1 - Christian Sievert, guitar 3, congas 1,6 - Finn 
Ziegler, marimba 1, violin 2,10, piano 6 - Carsten Smedegaard, trommer, 2,4,8,9, koklokke 1,6, high hat 11 - Hugo 
Rasmussen, bas 1-4,6-11 - Flemming Quist Møller, conga 2,8,11 - Lars Togeby, trompet, 2,4,8,11 - Peter Mandorf, 
tenorsax 2,4,8,11 - Knud Bjørnø, tenor sax 2,4,8,11, fløjte 6 - Peter Ingemann, sang 4 - Christian Kyhl, fløjte 2 - Poul 
Bruun, bogfinke, 3 - Niels Skovsen, sang, 4 - Susanne Merts, sang, 5 - Katrine Jensenius, sang 5 - Per Frost, guitar 7,8 
 
  1. “To Sjæle” (4.45) 
  Med Stig Møller 
 
  Øvrige sange: 
  2. “Gør Noget Nyt” (3.33) 
  3. “Solen Den Skinner” (3.15) 
  4. “Snakken Går” (3.09) 
  5. “Ude I Naturen” (2.53) 
  6. “Daud” (2.25) 
  7. “Nu Er Jeg Nået Til Et Punkt” (2.43) 
  8. “Hej Du Danske Mand” (5.08) 
  9. “I Den Grønne Skov” (2.53) 
  10.”Solen Skinner Længe” (2.10) 
  11.”Ro Ro Ro” (2.40) 
  12.”God Nat (2.20) 
 
En typisk Stig Møller sang fra hans første soloplade. En enkel og optimistisk tekst, med en enkel, men iørefaldende 
melodi. Indtil “Sikke’n Dejlig Dag” fra hans 1995 CD, var “To Sjæle” Stig Møllers kendingsmelodi. PD’s (og BH’s) 
bidrag er kor hist og her. 
 
På indercoverets collage, er to billeder af PD. Ét, hvor han er i en pyjamaslignende nisse- eller narrebeklædning (fra 
jule-EP’en), og ét med høj hat fra “Jeg Er En Tosset Spillemand”-fotosessionen. Der er et utal af personer afbildet bl.a. 
Kim Larsen. 
 
Pladen og cover er fremstillet i England. På CD-2 beat-opsamlingen “Hvis Du Tror Du Er Noget” fra 1997, er det des-
værre en live-udgave af “To Sjæle” fra LP’en “Gadesange”, som er med. 
 
1972 1-12 - LP “KÆRLIGHEDEN LET PÅ TÅ” CBS 64986   123 
 
1997 1 – CD-2 ”I VENNERNES TEGN” COLUMBIA 9734-07   201 
 
1997 1 - CD-2 ”DET BEDSTE AF DANSK MUSIK 1972-74” EGMONT EMC 7274310 302 
 
2005 1- CD-3 ”DERFRA HVOR VI STOD – SANGE MED MERVÆRDI”  

UNIVERSAL UMD 987 411-4   357 
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***** 
 
1972.  Danmarks Radio TV - Tilrettel. Annelise Schyberg 
 
Povl Dissing, fortæller - Flemming Quist Møller, fortæller - Christian Sievert m.fl. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump Bygger Skib I” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 20. feb. 1972. Dansk tegnefilm. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump Bygger Skib II” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 27. feb. 1972. Dansk tegnefilm. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump Til Søs I” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 5. marts 1972. Dansk tegnefilm. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump Til Søs II” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 12. marts 1972. Dansk tegnefilm. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump På Skattejagt I” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 19. marts 1972. Dansk tegnefilm. 
 
  “Godnat” 
  1. “Rasmus Klump På Skattejagt II” (15.00) 
  Med Povl Dissing 
 
Sendt 26. marts 1972. Dansk tegnefilm. 
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1972.mar.9.  Danmarks Radio TV -  
  Prod. “Fuzzy”Jens Wilhelm Pedersen/Marianne Albrechtslund 
 
Povl Dissing - et Beatorkester? - Jens Wilhelm “Fuzzy” Pedersen 
 
  “Skole-TV” - “Hvordan Musik Bliver Til (2)” 
  1. “Bolchedyret” 
  Med Povl Dissing, Fuzzy m.fl. 
 
‘Musikkens elementer. Jens Wilhelm vågner, og proklamerer, at musik skal der til. Vi overværer en direkte 
radiotransmission, hvor Povl Dissing synger “Bolchedyret” med beatorkester.” På Halfdan Rasmussen pladen, spiller 
Fuzzy netop koklokke på denne ene sang. 
 
Udsendt 9. marts 1972 kl. 9.05 og genudsendt samme dag kl. 13.15. Indholdet kendes ikke udover det anførte. 
 

***** 
 
1972.maj.6.-8. Prod. Karsten Sommer - Teknik Freddy Hansson - Rosenberg Studiet 
 
Povl Dissing, sang og guitar - Aske Bentzon, fløjte - Kim Sagild, guitar - Klavs Nordsø, perc. - Mikkel Nordsø, guitar - 
Klaus Egelund - Nini Hall - René Bo Hansen - Verner Skovborg Hansen - Kazio Kierpaul, sang - Frans Lange - Gorm 
Duus Larsen - Frank Nielsen - Marianne Rasmussen, sang - Inge Weinreich 
 
  1. “Solstråledyr” (4.00)  
  2. “Vi får Mindre” (3.16) (“Nej, Nej, Nej Til EEC”) 
  Med Povl Dissing og EF-Gruppen 
 
  Øvrige sange på pladen (alle med EF-Gruppen): 
  3. “Mødet I Bryssel” (2.59) 
  4. “Hvis Bryssel Skal Bestemme” (1.40) 
  5. “Harmonisering” (2.56) 
  6. “Bondens Sang” (2.34) 
  7. “Blindebuk” (3.03) 
  8. “Europahæren” (2.10) 
  9. “Derfor Sir Vi Nej!” (3.07) 
  10. “Dansk Fremmedarbejder” (1.48) 
  11. “Det Var Mig Som Bygged Landet” (1.53) 
  12. “April” (3.29) 
  13. “Solidaritetssangen” (2.00) 
 
Povl Dissing har været trofast til at hjælpe modstanderne mod EEC/EF/EU. Her høres han på en rigtig “rød” protest-
slagsang. De store mod de små. Titlen på LP’en henviser naturligvis til datoen for den første - af efterhånden mange - 
EF afstemninger i Danmark. På trods af pladen blev det som bekendt et JA til EEC. 
 
Bentzon, Sagild og Nordså’erne udgjorde på dette tidspunkt gruppen Klaskemik/Soul Service, som umiddelbart efter 
denne indspilning, blev til hovedbestanddelen af den latin-amerikansk inspirerede gruppe Buki-Yamaz. De øvrige til-
hørte den ellers anonyme gruppe Slumstormerne. 
 
1972.aug. 1-13 - LP “2. OKTOBER 13 SANGE OM EF” DEMOS DEM 7 
 
1972.aug. 2,12 - 7” “NEJ NEJ NEJ TIL EEC” DEMOS DEM 8 
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For- og bagside af coveret – med tekst til slagsangen 
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***** 
 
1972-1975  Prod. Laus Bengtsson 
 
Povl Dissing, tale 1, sang 3 - Søren Seirup, tale - Laus Bengtsson, tale - John Dubarry, tale - Peter Bastian, tale -  ædru 
og ikke mindst fulde gæster på værtshus - to syngende og guitarspillende piger 2 
 
  “Gadeland” del 1 og 2 
  1. “...og så gik jeg i grønthandlerlære” 
  2. “Gadeland” 
  3. “I Hinandens Arme” (1.56) afbrydes 
  Med Povl Dissing o.m.a. 
 
“Gadeland” er et sammenklip af optagelser - et lydbillede, som Laus Bengtsson optog på en række ture med PD i 1972-
75 bl.a. til brug for Søren Hansens film “Spillemandens Bakspejl”. Der er optagelser fra flere optrædener, men - bortset 
fra (2,3) - kun meget små brudstykker, og som oftest i baggrunden, da Søren Hansen kun var interesseret i tale og lyd-
billeder til filmen. Hvis der skulle musik på filmen, skulle det optages i et studie. De fleste af optagelserne er fra et 
(eller flere) værtshuse, hvor baggrundsstøjen ofte overdøver samtalen. 
 
Af interesse for denne bog, er PD’s fortælling om, hvordan han kom i lære i en malerforretning, og hvordan han kom ud 
af det igen. Hans tilhører er (i følge Laus Bengtsson) Benny Andersen og nogle af BA’s bekendte og det er optaget hos 
dem i Allerød efter en koncert i Birkerød i marts 1975. De morer sig virkeligt hjerteligt over PD’s skægge måde at for-
tælle på. Båndene blev tilbudt DR, som afslog at benytte dem, bl.a. på grund af den tekniske kvalitet, som må siges at 
være under, hvad man normalt hørte fra Statsradiofonien. 
 
Men lad os lige få PD’s fortælling fra gamle dage i Farum: 
 
“Han hadede ikke mig, det gjorde han ikke, han ku’ godt li’ mig. Han havde det skide svært med sig selv. Det var 
fan’me i ramme alvor osse fra hans side. Og så stod jeg der... der var mange ting, Husk på, at jeg kommer ude fra 
landet, fra Stavnsholt, jeg boede på gartneriet, altså min far – i dag ligger der et rensningsanlæg - men der har jeg 
oplevet... alle mine lege, altså... jeg kendte hver en mirabellebusk, ikke. Og jeg begynder at gå i forberedelsesskolen, 
næh, først oppe i den lille røde skole i Farum, så i forberedelsesskolen, så kom jeg i statsskolen, og så ... vi egnede os 
ikke til hinanden. Og så gik jeg i lære... jeg havde fået i konfirmationsgave, der havde jeg fået et stort sæt med farver og 
pensler, af malermesteren i Farum, fordi ham var det bestemt for lang tid siden, at jeg skulle i lære hos, fordi jeg kunne 
tegne.” (De lattermilde tilhører griner højlydt af hver sætning, så man næsten kan hører tårerne trille, men PD siger) 
“Det er slet ikke sjovt!” (Her bryder alle naturligvis sammen i latterkrampe). 
 
PD fortsætter ufortrødent: “Jeg kom aldrig i lære der. For i mellemtiden var jeg gået ud af skolen, og var blevet bydreng 
i Malerbøtten i Birkerød. Og det havde noget med at gøre, det var ligesom at trappe op til at sku’ bli’ maler, ikke. Og 
så... han ku’ godt li’ mig, det var derfor han bad mig - fra at være bydreng - til at gå i lære. Og så kom jeg i lære, og så 
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kom hverdagen”. (Man kan ligefrem høre, hvordan PD med et suk synker sammen, ser trist ud, og forsamlingen brister 
af grin). 
 
“Han blev mere og mere kørt op, og jeg ved ikke engang i dag, hvad fanden det var han egentlig blev kørt så meget op 
over. Men han gjorde alle mulige helt stærke ting over for mig. Han rev telefonen ud af væggen en gang, og smed den 
lige ned foran mig, fordi jeg ikke havde taget den!” En tilhører: “Hvor er det synd. Jeg synes det er sørgeligt!” PD: 
“Nej, jeg synes kun, det var godt, nu hvor jeg tænker tilbage på det. Det har reddet mig fra mange andre ting. Og til 
sidst så gjorde han det værste han kunne ha’ gjort, han anklagede mig for tyveri. For at have stjålet fra hans forretning. 
Men det var også hans sygdom. Jeg havde godt nok stjålet! Det var sådan noget med.... vi handlede også med fyrværke-
ri, ikke. Og jeg var interesseret i at male, så jeg tog nogen gange en tube uden at betale, eller sådan nogen ting. Det var 
også forkert, men der var ingen grund til, at han skulle flippe så meget ud over det, vel. Men han var så ophidset over 
nogle andre ting, så det kom til at have med mig at gøre. Han sluttede af - jeg husker det tydeligt - jeg kom først, og så 
var der... men jeg kan godt forstå ham. Jeg kørte ned i ...gade, der boede han, og hentede nøglerne, for at lukke op. Da 
jeg så var oppe i gaden, så var der ildebrand. Så brændte der et hus, og nogen jeg havde gået i skole med, boede der. 
Meget smukt gammelt hus, det brændte. Jeg havde nøglerne til forretningen, og jeg kørte hen og stod der og glanede.  
 
Så kom jeg tilbage, og så var han kommet og han kunne ikke komme ind for jeg havde nøglerne. Fragtmanden havde 
osse været der, og sat ti sække kridt på gaden. Hvis vi nu havde været der, så havde han selv båret dem ind i kælderen, 
men nu stod de der, ikke, ude på gaden. Og så stod der en malermester, som var skide sur på ham. Han havde arbejdet 
hele natten til kl. 2-3 stykker, og så kunne han ikke finde den rigtige farve, og så tænkte han, i morgen tidlig gør jeg det. 
Og så var jeg taget til ildebrand. Og så var den halve time gået, som han havde beregnet sig til at blande den der farve i 
dagslys. 
 
Så flippede han simpelthen helt ud, han tog en stor spand med fem kilo maling i og den smed han ud i rummet, i 
kontoret med skrivemaskiner, og alle papirer og regnskaber og alting. Så gik han ud, og jeg var gået i gang med - for at 
gøre noget - at bære de der forbandede sække ned i kælderen. Og så smed han dem ned ad trappen, så ud af ti sække var 
der måske to sække, der var hele, ka’ I forstille Jer det? På den måde røg vi sådan uklar.  
 
Og så gik jeg i grønthandlerlære!”   
 
Senere i montagen kan man forstå, at ikke alle var lige begejstrede for Svantes Viser. Tilsyneladende har der været lidt 
larm og et ungt mennesker spørger Laus Bengtsson efter ild, mens han siger: “Nu får de lov at spille de Svantes Viser 
der, som folk kommer for at se, så spiller de nok noget musik bagefter, så ka’ vi måske lytte til det.” 
 
Titelmelodien “Gadeland” fremføres af et par usikre stemmer. “I Hinandens Arme” høres i en pragtfuld version med 
Søren Seirup på mundharmonika, men desværre bliver den afbrudt efter ca. 2 min. Det må være en optagelse fra 1974. 
 
Om “Gadeland” siger Laus Bengtsson: “Det blev et projekt under DR’s båndværksted med Stephen Schwartz som 
vejleder. Men da kvaliteten var så usædvanlig dårlig, sendte jeg den også til hørebilledernes fader: Journalist Viggo 
Clausen (kendt for bl.a. “Klassekammerater”), men han sagde også, at kun lidt kunne bruges: “Du skal holde mikro-
fonen højst 30 cm fra deres mund.” Jeg fandt det urimeligt, for så var de jo blevet bevidste om, at jeg optog dem.” 
 
Se også “Spillemandens Bakspejl” 1974.sommeren 
 
1972/75 1-3 - “LAUS BENGTSSON-TAPE: GADELAND 1 OG 2” 
 

 
Selvom “Gadeland” blev afvist af DR, så nåede montagens to bånd at få et produktionsnummer. 

 
***** 
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1972-75?  Optaget hos PD i Wiedeweltsgade 
 
Povl Dissing, sang og guitar 
 
  1. “Luk Trygt Dine Øjne” (5.07) 
  Med Povl Dissing 
 
Et øvebånd, hvor teksten mumles. Den lyder som en børnesang. Titlen kan være noget helt andet. Båndet refererer i 
øvrigt til “Gadeland” under titlen “Motorvejens Sang”. Båndet er formentlig overspillet midt i 1974, da en meget lille 
Rasmus snakker med. 
 
1972-75? POVL DISSING-TAPE “GADELAND MOTORVEJENS SANG” 
 

***** 
 

 
Indholdsfortegnelsen til bånd 1 med PD og Dubarry 

Udlånt af Laus Bengtsson 
 
1972.aug.4.-5.  Fallehus v/Viborg hos John Dubarry 
 
Povl Dissing, sang 4,5 (kor) 1 - guitar 4,6 - John Dubarry, sang 1-4,6 - guitar 2,3 - Laus Bengtsson - Jette Dissing - 
Birgit (Dubarry) 
 
  1. “The Night They Drove Old Dixie Down” (2.45) 
  2. “In One Hundred Years”  (2.26) 
  3. “Farewell My Dearest Lucy” (4.03) 
  4. “Down In The Valley” (2.20) 
  5. “En Sær Vind Fra Skoven” (2.33) 
  6. “Pas På” (4.54) 
  Med Povl Dissing og John Dubarry 
 
En samtale om en landlig “rocker” selskabet tilsyneladende har mødt på en kroudflugt til Skelhøje (det kunne være 
noget af det, der er med på “Gadeland”). Det gjorde trods alt indtryk på dem, at han sagde at han ville dø af druk i løbet 
af et par år, da det viste sig, at han kun var 19 år gammel. (Laus Bengtsson: “Et par år senere kører han med en ven på 
bagsædet ind i en mejetærsker på en mørk landevej. Begge bliver dræbt.”) 
 
John Dubarry er rigtig i sanghumør og fører an med fuld musik og høj stemme. PD holder sig diskret i baggrunden, men 
nynner med hist og her. Først i (4) får han ordet og synger for, med Dubarry som andenstemme. Herefter fortæller 
Dubarry om sin ønskedrøm, han vil gerne være en saddel, en damesaddel! Alt i mens PD øver “En Sær Vind Fra 
Skoven”, men udelukkende med “dummylyrics”. Dubarry siger, at han godt kan lide den, og at de må spille den igen i 
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morgen. Dubarry kunne også godt lide en anden, og de bliver enige om, at det må være “Pas På”, som PD spiller og 
Dubarry improvisere på flotteste vis en engelsk tekst, med dansk omkvæd. Bl.a. laver han et vers om både PD og LB og 
en hentydning til “Kagssagssuk” kommer der også. 
 
Efter et halvt dusin vers, beder Dubarry PD om at synge et vers, men det kan han ikke. Han er genert, præcis som han 
selv har fortalt om det fra Grønland. 
 
1972 1-6 - “LAUS BENGTSSON-TAPE: LAUS OG POVL HOS JOHN DUBARRY 1” 
 

***** 
 
1972.aug.4.-6.  Fallehus v/Viborg hos John Dubarry 
 
Povl Dissing, sang og guitar - John Dubarry, sang og guitar - Laus Bengtsson - Jette Dissing - Jonas Dissing - Birgit 
(Dubarry) 
  1. “We Will Make A Nation Again “(1.03) 
  2. “He’ll Have To Go” (0.45) 
  3. “He’ll Have To Go” (0.45) 
  4. “Instrumental”* (3.30) 
  Med Povl Dissing og John Dubarry 
 
Optagelserne har fundet sted under et besøg i John Dubarrys hjem. Jette Dissing skulle på kursus i Esbjerg, og PD og 
Laus Bengtsson havde lejet et sommerhus ved Grærup Strand, hvor det var tanken, de skulle prøve at skrive nogle 
tekster, samtidig med at de passede Jonas. Men først var de et smut forbi Fallehus midt i Guldborgland Plantage syd for 
Viborg. 
 
Under en samtale om religion og musik, giver Dubarry et eksempler på, at kirkelig musik, ofte er gamle traditionelle 
viser. (1) var en folkesang, senere en kirkehymne, og senere igen en socialistisk kampsang. PD fortæller om sit 
Grønlandsbesøg. Og John Dubarry fortæller om, hvad man i Irland synes er en god melodi, og giver (2) som eksempel, 
men siger han, de synger den sådan her, og så giver han en irsk version (3). Herefter er der en lang diskussion med alle 
om Kina og forholdene dér, indtil PD beder om at få slukket båndoptageren. Da den går i gang igen, er det med en 
hylende mundharmonika på (4). 
 
1972 1-4 - “LAUS BENGTSSON-TAPE: LAUS OG POVL HOS JOHN DUBARRY 2” 
 

***** 
 
1972.aug.8.  Fallehus v/Viborg hos John Dubarry 
 
Povl Dissing, sang og guitar 1,2,8, hca 8 - John Dubarry, sang og guitar 3-7 - Laus Bengtsson - Jette Dissing - Jonas 
Dissing - Birgit (Dubarry) 
 
  1. “En Sær Vind Fra Skoven”* (5.35) version 1 fødsel 
  2. “En Sær Vind Fra Skoven”* (6.45) version 2 fødsel 
  3. “The Woods Will Be Sorry” (2.35) 
  4. “What Ever Makes You Think That You Can Fly” (4.12) 
  Med Povl Dissing og John Dubarry 
 
Om besøget hos Dubarry og om tilblivelsen af “En Sær Vind Fra Skoven” fortæller PD i et samtidigt interview: “Den 
prøvede jeg at tage ud af virkeligheden, den sang. For den pige, som John Dubarry.., denne mystiske cornwalske 
englænder, der var så charmerende og irriterende for folk på egnen der, han havde jo scoret byens kønneste pige, og 
boede nu med hende helt ude i skoven! Og der foregik vist mærkelige ting, og så kom der for øvrigt sådan nogen som 
mig, ikke! Og vi røg hash, og vi drak os fulde og alt sådan noget. Når man så kom op til bageren og slagteren, så ku’ 
man mærke, at der skulle ikke meget til, før så overskred man en irritationstærskel, så vi ville få en røvfuld. Og så 
havde han jo scoret hende den skønne pige, som slagteren havde håbet på, at han skulle ... Det var det sangen skulle 
handle om.”    
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Det er starten på (1), man her hører. PD øver sig, uden at hverken tekst eller melodi ligger helt klar. Efter ca. 1 minuts 
opvarmning, som afbrydes et par gange af Jonas, der vil have “den sorte kage”, kommer PD i gang. Han har melodien 
til omkvædet klar, men det er tydeligt, at det kun er nogle brudstykker af teksten, der ligger klar. Den første linje og lidt 
af tredje vers. 
 
I 2. version kommer mere af tredje vers på plads. Og “..syntes at han var lidt sær, alle købte et gevær. Barrikader bygges 
op, umuligt at nå til top”, som ikke blev brugt. Laus Bengtsson, som har lavet optagelsen, morer sig flere steder over 
PD’s improvisationer. Det er næsten en hel sang, han formår at finde frem her og nu: 
 
“En Sær Vind Fra Skoven” kladde 
Fra yderste barrikade lød et skrig, nu kommer vinden snart forbi. 
Han skød imod dem et smil, de mistod det for en pil. 
Tog fejl af det og en brændende pil. 
En sær vind fra skoven, skyder kun med smil. 
 
Ligesom året gik, fra skoven lød en sær musik. 
ba ba.... 
Der ligger skoven der ..... 
 
Orkanen kom en skønne dag, be’ en fyr imod det hvide flag 
forstod ikke et ord af hvad jeg sa’. 
Det var et smil de ikke turde ta’. 
ba ba... 
Jeg så det selv ved højlys dag. 
 
Den sidste sætning, som blev indledningen til den endelige sang, optræder første gang i LB’s dagbog for nov. 71 - jan. 
72. 
 
PD og Dubarry optrådte ved nogle få lejligheder sammen i bl.a. Silkeborg og Finnerup. 
 
1972 1-4 - “LAUS BENGTSSON-TAPE: LAUS OG POVL HOS JOHN DUBARRY 3” 
 

***** 

 
Som Laus Bengtsson så PD (fra “Mor Danmark”) og John Dubarry. 

Udlånt af Laus Bengtsson 
 

***** 
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1972.aug.10.  Live Folkemusikhuset I Hogager 
 
Povl Dissing, sang, guitar 1-7 og hca 1,2,4,5,6 - Thorkild Knudsen, tale - Troels, sang, violin 7 - mange gæster, sang, 
tale, host, skramlen m.m. 
 
  1. “Jeg Fandt En Sang På Vejen”* (2.13) (“En Lille Sang”) 
  2. “Så Kommer Pigerne” (2.14) 
  3. “Alperosen” (4.57) 
  4. “Som Stjernerne På Himlen Blå” (1.32) afbrydes 
  5. “Som Stjernerne På Himlen Blå” (1.42) 
  6. “Kagssagssuk”* (3.41) 
  7. “Gammel Kabak” (2.42) 
  Med Povl Dissing 
 
Th. K. indleder et torsdagsaften arrangement i Hogager, med at fortælle, at “Sonja” lovede at komme, hvis PD kom og 
sang, for hun kan godt lide at høre ham. 
 
PD introducerer (1) og (2) som nogle børnesange og beder om, at alle synger med. (3) kalder han en gammel folkesang, 
han kender. Han synger “Alperosen” som Bob Dylan ville have gjort det, hvis han kendte den. I tredie vers, skifter han 
stil og synger nærmest snøvlet “opera-agtigt”, for derefter at synge i falset. Folk morer sig og PD nyder det. Han er 
virkelig afslappet, men oplagt. Et rigtigt shownummer. 
 
Som introduktion til (4) siger PD “En dame som vi alle sammen kender, som hedder Ingeborg (Munch), synger nogle 
sange, som I kender - selvfølgelig - (“Det gør jeg ikke”, lyder en klar barnestemme! Det er sikkert Jonas.) Jeg var en-
gang ude og skulle spille sammen med Ingeborg, til sådan et arrangement, der blev holdt nede i Esbjerg. Så synes vi på 
et eller andet tidspunkt, at det kunne være skægt at lave et eller andet sammen. Og så viste det sig, det kom til at gå 
fantastisk godt. Nu er hun her ikke i dag, så vi kan ikke demonstrere det. Jeg ku’ godt tænke mig alligevel at synge en 
sang, som jeg synes er....” At det skulle være gået fantastisk godt med PD og Ingeborg Munch, er vel tvivlsomt! Intet 
bånd tyder på, at de to kunne synge sammen, det vil sige i samme takt og med samme melodi.  
 
PD stemmer hele tiden og har tilsyneladende problemer med at få guitaren i rigtig stemning. Han afbryder (4) med at 
synge “Jeg vil gerne have guitaren til at stemme”. 
 
Inden (6) stemmer han igen og forklarer, at for at få det til at lyde rigtigt, skal guitaren stemme, og så må man tage sig 
tiden til det. Og det gør han så, inden han går i gang med “Kagssagssuk”, som først blev indspillet i april 1973, så dette 
må være en af de første gange, den synges. Den bliver ikke specielt introduceret.  
 
Om “Kagssagssuk” siger PD mange år senere: “Det forholder sig jo sådan, som Benny tit har sagt, eller som min far 
sagde, da han holdt tale for mig til min 40 års fødselsdag: “Povl, han er ikke den, der rider samme dag han sadler!”... og 
sådan har det været med mig altid. “Kagssagssuk” det er den, jeg kalder min første sang! Det er den jeg synes... Hvad 
var den første sang, du skrev? Det var “Kagssagssuk”! og det var der i ‘70, slutningen af ‘70, hvor jeg var deroppe på 
Grønland. Så har jeg fået lavet den færdig i løbet af ‘71, og så er jeg begyndt at synge den. Men først i ‘73 med “Mor 
Danmark” indspiller jeg den.” 
 
Det er forfriskende at høre PD bruge mundharmonikaen, som han spiller udmærket og spændende. (7) spilles og synges 
af alle gæsterne for PD, som hverken synger eller spiller med. 
 
1972 1-7 - HOGAGER-TAPE “72/84” 
 

***** 
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1972.aug.  Grærup Strand ved Vejers 
 
Et 45 minutters spolebånd som indeholder HAVET! “NAT - Havet hørt fra huset. Ved foden af bakken. Stien. 
Klitterne”. Det fylder den første tredjedel. Resten af båndet er “Havet - Indspillet bagfra”. Der har været sang og musik 
på, men havets susen og bølgernes brusen og skvulpen er spillet over. Formentlig har Laus Bengtsson optaget det med 
henblik på inspiration eller til brug i en collage. 
 
1972 POVL DISSING-TAPE - “GRÆRUP: NATUR + STRAND” 
 

***** 
 
1972.aug.  Grærup Strand ved Vejers 
 
Povl Dissing, sang, guitar 
 
  1. “Skin Solskin” (4.38) 
  2. “I Hinandens Arme” (5.00) 
  3. “Stjerneland” (3.16) version I 
  4. “Stjerneland” (3.13) version II 
  5. “En Sær Vind Fra Skoven” (3.42) version I 
  6. “En Sær Vind Fra Skoven” (2.44) version II 
  7. “En Sær Vind Fra Skoven” (1.23) version III 
  Med Povl Dissing 
 
Et bånd med “Forskellige skitser til sange”. PD har et omkvæd til “Skin Solskin”, og forsøger at få nogle linjer hæftet 
på. De elskede bogstavrim præger forsøgene, bl.a. med Sne og Sand og vi kommer også rundt om Blæs Vind Blæs. 
“Skin Solskin” høres i en let og mere “lys” udgave, end den senere endte med at blive på LP'en “Yderst Ude” i 1980 (se 
interviewet med PD 1980.mar.). En sang som var længe under vejs og som endte med at få en helt ny melodi af Peter 
Thorup. Af teksten blev kun omkvædet bibeholdt. 
 
“I Hinandens Arme” er tekstmæssig færdig - i hvert fald første vers, som øves her - og det er mest melodien PD prøver 
at få på plads. Der mangler ikke meget.   
 
“Stjerneland” (version I) er stort set på plads for så vidt angår de tre første vers og de øves med den endelige melodi. 
Vers 4 bliver kun til “…la, la, la, der var helt der's egen, og ruged' guldæg ud på vejen la, la, la…..”.   
 
I (5,6 og 7) er det især sidste vers, som PD arbejder med. Ordene er ikke helt på plads endnu. 
 
På notatpapiret, som ligger i båndæsken, hedder sangene: 1. Skin Solskin - 2. Mens vi går her og bytter varme (hør 
solsorten fløjte) 3. Stjernemand Dans for mig vis mig dit fjerne land. En fjerde oplistning hedder: 4. Skelhøje, og kunne 
være en feltoptagelse fra besøget på kroen (se foran), men der er ikke mere end de anførte sange på båndet. 
 
1972.aug. 1-7 - DISSING-TAPE: “GRÆRUP - FORSK. SKITSER TIL SANGE”  284 
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***** 
 
1972.aug.14.  Grærup Strand ved Vejers 
 
Povl Dissing - Laus Bengtsson 
 
Båndet indeholder en samtale fra den anden aften i sommerhuset. Emnet er erindringer fra krigen, morild og nordlys. 
Der spilles eller synges ikke. 
 
Laus Bengtsson fortæller, at det gik ham lidt på, at PD blev ved at “klemme” ham, for at han skulle skrive nogle nye 
tekster, når han samtidig var så selektiv, og kasserede mange af dem, som han faktisk skrev. Han sagde derfor til PD, at 
han selv måtte gå i gang med at lave tekster. Men om morgenen den sidste dag, lå teksten til “Mor Danmark” alligevel 
(næsten) klar. Det var én nats arbejde, med én måneds forberedelse. I løbet af et øjeblik, havde PD melodien klar. Om 
sin måde at skrive tekster på, forklarer LB, at han samler refræner. Når han får idéen til et godt refræn, gemmer han det. 
Når der så siden opstår idéer til vers, som kan belyse refrænet på nye måder, og give det ny mening, så begynder teksten 
at tage form. Det er en del forskelligt fra mange andre poeter, som bruger refrænet til at understrege versets indhold. 
Men prøv at lytte til “Mor Danmark” med refrænet som det væsentlige, og versene som noget, der skal føre frem til det 
væsentlige. 
 
1972 “LAUS BENGTSSON-TAPE: LAUS OG POVL VED GRÆRUP STRAND” 
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Både PD og Laus Bengtsson tegnede en del under opholdet. Her er PD i LB’s streg. 

Udlånt af Laus Bengtsson 
 

***** 
 

1972.aug.  Optaget ved Grærup Strand ved Vejers 
 
Povl Dissing, guitar og sang - Jonas, sang og skrål - Laus Bengtsson 
 
PD improviserer sange om dagens oplevelser, mens Jonas supplerer. Ind imellem kommer der linjer og vendinger, som 
siden dukkede op i Mor Danmark sangene. Da PD efter en pause siger: Ja, vi skal spille “tatar”, siger Jonas fortvivlet: 
“Nej, nej, nej”, hvorefter han slår hovedet op i bordet, tisser på gulvet og er ved at knuse en rude. Så meget for hans fars 
guitarspil! Det afføder straks en lille sang “Jonas Rudeknuser”, som også er titlen på båndet. En af sangene “Sandslotte” 
er en improvisation over bunkernes tilstedeværelse på stranden, samtidig med at Jonas’ gøren og laden bliver indflettet. 
Den har intet at gøre med “Slotte Af Sand”. 
 
1972.aug. “POVL DISSING - JONAS RUDEKNUSSER TAPE 3” 
 

***** 
 

 
PDs tegning af huset han og Laus Bengtsson boede i om sommeren 
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1972.sep.14.  DR TV - TVA 
 
Povl Dissing - Laus Bengtsson 
 
  EF-Ekstra 
  1. “Mor Danmark” (2.33) 
  Med Povl Dissing 
 
Fra udsendelsen EF-Ekstra: ‘Povl Dissing synger “Mor Danmark”, som han har komponeret sammen med Laus Bengts-
son, som protest mod EF. Preben Dich interviewer dem om grunden til protesten.’ Det er første gang sangen høres, og 
den er altså kun en månedstid gammel. 

 
***** 

 
1972.sep.30.  Live i “A-Huset”, Gl. Toldbod, Rudkøbing. 
 
Povl Dissing, sang, hca og guitar 
 
  1. "Jeg Fandt En Sang På Vejen" (4.00) incl. intro ("En Lille Sang") 
  2. "Først Kommer Pigerne" (2..34) 
  3. "En Trold Red Til Rold" (2.10) 
  4. "Danmark, Nu Blunder Den Lyse Nat" (3.58) Ny version 
  5. "Du Lille Svale" (3.33) 
  6. "Lille Sommerfugl/Blæs Vind Blæs Vindblæst" (2.45) 
  7. "Mor Danmark" (6.13) 
  8. "Wallifanten" (4.09) 
  9. "Stjernerne På Himlen Blå" (4.27) 
  10. "Alperosen" (6.17) 
  11. "Nej, Nej, Nej Till EEC" (4.15) 
  12. "Kagssagssuk" (3.21) 
  13. "En Sær Vind Fra Skoven" (3.43)  
  14. "Narrevise" (5.20) 
  15. "Snehvidekys" (4.07) 
  16. "25 Minutter Endnu" (3.56) 
  17. ”Sov Nu Du Lille” (3.22) 
  Med Povl Dissing 
 
Efter et par minutters opvarmning starter PD med at beklage, at der ingen mikrofon er! Men håber så, at publikum vil 
synge med. Der er altså tale om en akustisk solopræstation! Det var barske betingelser nogle gange, at være rejsende 
troubadour. Repertoiret er sikkert valgt på baggrund af den manglende mikrofon. 
 
Han lægger ud med nogle sange fra børnepladen, og PD prøver hele tiden at få folk til at synge med, men det kniber det 
med. Han giver sig virkeligt vokalt.  
 
(4) har sandelig fået ny tekst! Den gamle højtidelige er lagt langt væk. Nu handler det om dårligt miljø, svineri i al 
almindelighed, flydende kondomer og tampax osv. Storken lider af muskelsvind, stæren har stær osv. Sidste vers 
annonceres som et sørgeligt vers: “Pigerne taber det lyse hår, og drengene mister potensen, og sodpartiklernes skyer 
går, over marker og kyster hvor, kulstøv og oliepletter drukner de lyse nætter.” 
 
 (5) indledes som var det en af de Grønlandske sange, men går så over i “Du Lille Svale”. Han får oven i købet 
simuleret at spille på sav som afslutning. (6) starter som “Lille Sommerfugl”, men ingen reagerer rigtigt på den, og 
inden første omkvæd, bliver den til “Blæs Vind Blæs Vindblæst”. 
 
Sandelig om ikke “Mor Danmark” også præsenteres. Det må være en af de allerførste gange at den spilles live, og så 
solo! Omtrent midt i sangen får PD lige indføjet et: “Undskyld, hvis det bliver for højtideligt!” Sikkert en reaktion på 
manglende publikumsreaktion. Før (8) forklarer han, at han har sprængt en streng, som han vil sætte på senere. Sangen 
bliver tilegnet kræmmerne og afbrydes senere brat.   
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Dernæst kommer en af Ingeborg Munchs sange. Hun omtales, men uden at navnet bliver nævnt. “Alperosen” fremføres 
yderst dramatisk og med stor indlevelse. Med forskellige stemmer til de forskellige personer. Det får lidt reaktion fra 
forsamlingen (som formentlig er meget lille). Jo, det er en af de sikre sange.  
 
Der kommer forslag fra forsamlingen om at synge “Nej, Nej, Nej Til EEC” og det gør han, selv om han ikke mener, at 
han kan huske alle ordene. Straks er der en fra publikum, som siger, at han har teksten, hvis PD vil have den liggende! 
Efter et par vers synes han, at tonen er for høj og finder så lige et dybere leje. Her synges med! Godt klaret i betragtning 
af, at pladen kun har været ude i et par måneder, men på den anden side, var der kun to dage til EF-afstemningen. Der 
stampes og trampes og klappes efter nummeret. PD: “For at vi ikke skal blive alt for højrøvet…” og her stopper side 1 
af båndet.  Side 2 starter inde i (12) “Kagssagssuk”. Formentlig har der været en pause, hvor optageren er blevet anbragt 
tættere på PD, for lyden er pludselig superb! I nogle af de nye sange kniber det med at huske teksten bl.a. til (13) “En 
Sær Vind Fra Skoven”. Mundharmonikaen er med her og der i de fleste numre, især som intro. I (15) “Snehvidekys” er 
der endda en mundharmonikasolo. 
 
Inden (16) er der én der spørger:: Povl! Gider du spille Kvælerslangen? En anden supplerer: Bare for én gangs skyld. 
PD svarer, at han kan spille denne her, det er næsten det samme. Det bliver så til “25 Minutter Endnu”, som går over i 
(17) “Sov Nu Du Lille” - “Ikke fordi I skal gå hjem i seng, men fordi det er det sidste nummer jeg spiller.” 
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***** 
 

 
Brevet der startede Svante-samarbejdet er dateret 11. sept. 1972 

og allerede én måned efter er duoen i radioen med viserne. 
 

1972.okt.5.  
 
Benny Andersens bog “Svantes Viser” udkommer på Borgens forlag. 
 

***** 
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1972.okt.11.  Danmarks Radio, program 1 - Teater- og Litteraturafd. 
 
Povl Dissing, sang 1-4,6 og guitar 6 - Benny Andersen, piano 3, oplæsning 5, tale - Jess Ørnsbo, fortæller og 
interviewer - Carsten Lund?, guitar 1,2,4,6 
 
  “Perspektivkassen Svantes Viser” (60.20) 
  1. “Svantes Drikkevise” (0.26) kun 1. vers 
  2. “Svantes Drikkevise” (1.33) 
  3. “Lille Sang Til Nina” (1.39) 
  4. “Brev Fra Dig” (2.14) 
  5. “Muddermålet” (0.53) 1. 2. og 4. vers 
  6. “Svantes Forårssang” (2.05) 
  Med Povl Dissing og Benny Andersen 
 
Udsendt 11. oktober 1972. ‘En uhøjtidelig præsentation af Benny Andersens nye digtsamling.’ Dette er første gang man 
hører om og fra “Svantes Viser”, desværre findes kun de første 23 minutter af denne kulturskat, resten (27 minutter) er 
gået tabt. Det var netop på denne tid, at PD og BA turnerede på de jyske biblioteker med viserne. 
 
PD synger med en mere hæs stemme, end man siden hører på pladen. Teksterne er præcis fra bogen. På (1,2,4) akkom-
pagneres PD kun af en guitar, og på (3) kun af piano. På (6) spiller han selv 12-strenget og akkompagneres af guitar. 
Benny Andersen læser teksten til (5) op, og slutter af med nogle få anslag på pianoet. PD medvirker ikke på (5). 
 
I udsendelsen tager man til Malmø, hvor tilfældige svenskere bliver spurgt, om de mon kender “Svante Svensson”; det 
er der ingen der gør. Jess Ørnsbo forsøger at fastholde illusionen om det svenske, ved at interviewe BA på “svensk”. 
BA holder for det meste masken og svarer ligeledes på “svensk”. 
 
Ingen kunne på dette tidspunkt vide at det var starten på et livslangt samarbejde mellem Povl Dissing og Benny 
Andersen og Svante Svensson.  

 
***** 


