Programmet fra “Vejr-Liget”
1986.feb.20.-apr.30.

Instruktør Jytte Abildstrøm - Musik Fuzzy - Tekst Signe Birkbøll
Scenografi, Dan Voigt Lønholt - Lorry, Riddersalen

Povl Dissing - Daimi - Jytte Abildstrøm - Niels Gøtzsche Frederiksen - Signe Birkbøll - Peter Mygind - Dan Voigt
Lønholdt - Erik Olsen - Christian Hougaard - Joan Bentsen - Orkester: John von Daler, violin 1 - Annelise Harritsøe,
piano 1 - Niels Erik Clausen, clarinet 1
“Vejr-Liget”
1. ”Et suk” (1.11)
Med Povl Dissing mfl.
Et teaterstykke efter oplæg af Storm P. Opført i Riddersalen 20 år efter Povl Dissing stod der første gang. PD spiller
Charles Holm, som bor Bagerstræde 221 B, kælderen og går med ternet frakke og kasket og som gennem hele forestillingen leder efter en forsvunden kraveknap med en lup! I 1984 mødte PD Jytte Abildstrøm under en ferie på Skagen og
hun inviterede ham til at spille teater og ikke “bare” synge. Det resulterede i rollen i “Vejr-liget”. Se også: 1987.feb.4.apr.11.
1970-2000

Jytte Abildstrøms Teater/Riddersalen

Musikere: Lars Fjeldmose, Shiller, Peter Andersen, Michael Nielsen, Tine Nordhoek m. fl.
øvrige sange i sættet:
2. Vi er aldeles ikke bange: fra forestillingen (Jul i Comedie huset) /
solist-kor: Jytte Abildstrøm og Jesper Klein
3. Prinsesang: fra (Teaterkufferten) / solist-kor: Daimi, Lars Elstrøm
4. Hej hej didelumdej: fra (Teaterkufferten) / solist: Daimi
5. Frøsang: fra (Støvbolden og badesvampen) / solist-kor: Lars Fjeldmose, Grith
Fjeldmose, Kim V. Binzer, Susanne Skov, Lars Jørgensen
6. Heksesang: fra (Hvad skyerne gemte) / solist: Jytte Abildstrøm

7. Det fejreste træ: fra (Bryllup på Eiffeltårnet) / solist-kor: Merete Sveistrup, Stefan
Haugland, medlemmer fra Ars Nova-koret
8. Jennys sang: fra (Splejsen) / solist: Signe Birkbøll
9. Ha' fri sang: fra (Næsetippen) / solist: Daimi
10. Dække bord sang: fra (Næsetippen) / solist-kor: Peter Mygind, Daimi
11. Kollevappen: fra (Næsetippen) / solist-kor: Peter Mygind, Daimi, Signe Birkbøll,
Birthe Gudmonsson
12. Du rar': fra (Næsetippen) / solist: Daimi
13. Pak pakkenillike: fra (Mestersangerne på Frederiksberg) / Mestersangerkoret
14. Støvet i stuen: fra Fyr & flamme / solist: Daimi
15. Troldesang: fra (Tornerose) / solist-kor: Daimi, Erik Olsen
16. Bladet fra himlen: fra (Tiptoe in the tulips)
17. En fridsam mand: fra (Tiptoe in the tulips) / solist: Staffan Björklund
18. Opvask: fra (Tiptoe in the tulips) / SchwanzenSängerKnaben
19. Hipper som hap: fra (Mors dag) / solist-kor: Jytte Pilloni, Daimi, Lone Kellermann
20. Der er tre hjørnestene: fra (Mors dag) / solist: Jytte Abildstrøm
21. Skadedyr: fra (Mors dag) / solist: Jytte Pilloni
22. September sang: fra (Mors dag) / solist: Jytte Pilloni
23. Solens sang: fra (Mors dag) / solist: Lone Kellerman
24. Terzet for sol, vind & vand: fra (Mors dag) / solist-kor: Jytte Piloni, Daimi,
Lone Kellerman
25. Lygtemanden: fra (Jytte)
26. Overraskelsen: fra (Jytte) / solist: Jytte Abildstrøm
27. Amar'mor: fra (Jytte) / solist: Jytte Abildstrøm
28. At sætte sin spade: fra (Jytte) / solist: Jytte Abildstrøm
29. Jeg kan se en sten: fra (Dværgen Næse) / solist-kor: Erik Olsen, Signe Birkbøll,
Jytte Abildstrøm
30. Bjergvandring: fra (Fisk som en bjørn)
31. Fisk som en bjørn: fra (Fisk som en bjørn)
32. Bjørnedans: fra (Fisk som en bjørn)
33. Savesang: fra (Sommerpensionatet) / solist: Jytte Abildstrøm
34. Gøre rent sang: fra (Smeltediglen) / solist: Erik Olsen
35. Trætte sko: fra (Folk og fæ) / solist: Mette Marckmann
36. Den blinde brevskriver: fra (Folk og fæ) / solist: Erik Olsen
37. Kilden: fra (Anna fra Acapulco) / solist: Jytte Abildstrøm
38. Solen på Acapulcos tag: fra (Anna fra Acapulco) / solist: Jytte Abildstrøm
39. Jeg er et reptil: fra (Anna fra Acapulco) / solist: Mogens Rex
40. Jok mok: fra (Anna fra Acapulco) / solist-kor: alle de mevirkende
41. Kom i den sidste nattevagt: fra (Anna fra Acapulco) / solist: Daimi
42. Anna fra Acapulco: fra (Anna fra Acapulco) / solist-kor: Daimi,
Mette, Signe Birkbøll, Peter Mygind, Mogens Rex, Pernille S
43. Katarinas sang: fra (Den kloge dronning) / solist: Mette Marckmann
44. Katarinas middag: fra (Den kloge dronning) / solist-kor: Mette Marckmann, Lars
Fjeldmose, Shiller, Michael, Henrik Kunz
45. Uglen og snevejret: fra (De underjordiske)
46. Ride ride rus: fra (De underjordiske) / solist-kor: Daimi, Erik Olsen,
Signe Birkbøll, Henrik Køhler, Dan V. Lønholdt, Kenneth Petersen
47. Se nu er det december: fra (De underjordiske) / solist-kor: Jytte
Abildstrøm, Daimi, Erik Olsen, Signe Birkbøll, Henrik Køhler, Dan V. Lønholdt
48. Rodsang: fra (De underjordiske) / solist-kor: Daimi, Ole H.
Christensen, Erik Olsen, Signe Birkbøll, Henrik Køhler
49. Nissetema: fra (De underjordiske)
50. Jeg pudser: fra (Sommerpensionatet) / solist: Daimi
51. Lige ud: fra (Kodriverne) / solist-kor: Erik Olsen, Peter Mygind, Mogens Rex
52. Hælerbar-rag.: fra (Kodriverne)
53. Jeg plukker fløjlsgræs: fra (Optaktsmusik)
54. Ti lige ved hånden: fra (Ti små snavsede fingre) / solist: Signe Birkbøll
55. Kirsebærtræerne: fra (Jorden rundt på gulvet) / solist-kor: Daimi,

Henriette Nybroe, Signe Birkbøll
56. Flyversang: fra (Jorden rundt på gulvet) / solist-kor: Peter Larsen,
Daimi, Henriette Nybroe, Signe Birkbøll
57. Smertzando: fra (Kongen af den gyldne flod)
58. Stilhed: fra (Kongen af den gyldne flod) / solist-kor: Daimi, Ole H. Christensen
59. Et krus: fra (Kongen af den gyldne flod) / solist-kor: Morten Nielsen,
Erik Olsen, Daimi, Jytte Abildstrøm, Pernille Sørensen
60. Glemmesang: fra (Klippetiklop) / solist: Erik Olsen
61. Haresang: fra (Sikken sæk) / solist: Erik Olsen
62. Trolden og efteråret: fra (Mors dag)
63. Hofter fat Harald: fra (Søens folk)
64. Spilledåsen: fra (Hva var det)
65. Vi ku ha haft en kusk: fra (Heksehyl) / solist-kor: Jytte Abildstrøm,
Anne M-Helger, Signe Birkbøll
66. Fuglene: fra (Sikken sæk)
67. Orv, hvor blev der fladt: fra (I vilden sky) / solist-kor: Andreas Dawe,
Signe Birkbøll, Ole H. Christensen
68. Nu lægger vi fra: fra (På gyngende grund) / solist-kor: Jytte Abildstrøm, Daimi,
Signe Birkbøll, Ole H. Christensen, Dan V. Lønholdt, Peter Mygind
69. Så luk den dør: fra (På gyngende grund) / solist-kor: Daimi, Signe Birkbøll, Ole H.
Christensen, Peter Mygind
70. Havemuld: fra (På gyngende grund (Anna fra Acapulco)) / solist-kor: Daimi, Jytte
Abildstrøm, Signe Birkbøll, Erik Olsen, Peter Mygind, Mogens Rex, Mette M.,
Kenneth P.
71. Selvtillid: fra (På gyngende grund) / solist: Jytte Abildstrøm
72. Ballontema: fra (På gyngende grund)
73. Fra den a': fra (På gyngende grund) / solist: Jytte Abildstrøm
74. Fodbad: fra (På gyngende grund (Jorden rundt)) / solist-kor: Jytte Abildstrøm,
Daimi, Signe Birkbøll, Peter Mygind
75. Tak fordi de kom: fra (På gyngende grund) / solist-kor: Jytte Abildstrøm, Daimi,
Signe Birkbøll, Ole H. Christensen, Dan V. Lønholdt, Peter Mygind
76. Tahiti: fra (Jytte) / solist: Jytte Abildstrøm
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Fra “Vejrliget”. PD med (ved prøverne) og uden! skæg. Da sønnen Rasmus for første gang så sin far uden skæg,
syntes han at PD lignede John Cleese! Foto: Riddersalen/Finn Heidelberg, Skovfogedvej 16, Næstved.

Alle medvirkende i “Vejr-Liget”.
Foto: Riddersalen/Finn Heidelberg, Skovfogedvej 16, Næstved
*****
1986.mar.13.

Prod. Michael Friis - Studie 39

Povl Dissing, sang og kor 1 - Rebecca Brüel, sang, kor 1 - Lone Kellermann, sang, kor 1 - Peter Thorup, sang, kor, elguitar solo 1 - Troels Trier, sang, kor 1 - Jan Monrad, sang 1 - Søren Rislund, sang og mundharmonika 1 - Ole Fick, elguitar, oplukker, blikspand, kor og forsidetegning 1 - Øivind Ougaard, orgel, kor 1 - Michael Friis, elbas, kor 1 - Bent
Clausen, trommer 1
1. “Øl Er Gud” (4.42)
Med Totalpetroleum
Øvrige sange på pladen:
2. “Den Finkulturelle Elitekunst” (3.18)
3. “Mark Og Enge” (4.05)
4. “Du Er Min Øjesten” (2.48)
5. “Syd For Køge” (4.00)
6. “En Konfirmation” (2.22)
7. “Enoghalvfjerds” (4.20)
8. “Tak For Historien” (3.58)
9. “Good Bye, Ruth” (2.40)
10.”Dollars Klokken Fem” (4.16)

Danmarks mest platte personer har samlet en række af deres venner til denne omgang skæg og ballade. Carlsberg
bryggerierne sikrede en fantastisk forhåndsreklame, ved at anlægge sag (fogedforbud) mod Monrad og Rislund på
grund af coveret, som man mente var en kopi af en etiket fra en Elefantbajer, eller i hvert fald bogstaverne derfra.
Det var det selvfølgelig ikke. Enhver lighed var helt tilfældigt tilstræbt. Fogedforbudet resulterede i, siger Jan Monrad,
at coveret til hele første oplag af pladen (ca. 18.000), blev overklistret med to stickers: En stor på forsiden af coveret og
en lille på bagsiden. Så kunne man ikke se de famøse bogstaver. Det kunne man dog stadig på selve pladeetiketten.
Da sagen kom for byretten, endte det med, at den blev afvist! Det viste sig, at Carlsberg ikke engang selv havde rettighederne til Thorvald Bindesbøls bogstaver!! Totalpetroleum fik gigantisk omtale og dækket samtlige udgifter! Jo, nogen
gange vinder de små over de store.

Den famøse etiket, som slet ikke ligner en ”Elefantbajer”, vel?
Jan Monrad fortæller: “Povl Dissing havde været mit forbillede, siden jeg selv startede som folkesanger i midt 60’rne,
og i 1990-91 skrev jeg en julesang, med Povl Dissing for øre. Han fik tilbudt sangen, men sagde nej, tak. Vi - Monrad
& Rislund - indspillede den selv på “Hundestjerner Hasteindlagt”, hvorefter PD sagde, at det var ærgerligt, at han havde
sagt nej. Da han i slutningen af 1997 igen fik tilbudt at indspille den, var hans svar: “Jeg er ikke dér lige nu”.”
Titelsangen er en god blues, hvor bl.a. også Peter Thorup får afleveret et vers. Han siger om sin og PD’s medvirken:
“Selvfølgelig indkalder de The Blues Brothers til sådan en session!” Royalties for titelsangen tilfalder Kirkens Korshær.
Pladen er indspillet i nov. 1985, marts og juni 1986. PD var i studiet den anførte dato.
I 2012 fik Monrad & Rislund deres egen ølserie. Den bliver brygget og udsendt af Pladderballe Bryghus (som er lig
Næstved Bryggeriet ”Føniks”) og produkterne fik navne fra det kendte univers: Kakerlakpuler, Kalapøjser, Brodtgaard
Basement Classic & Monrad Rislund Classic.
Desværre døde Jan Monrad 20. nov. 2015 af en blodprop i lungen kun 64 år.
1986

1-10 - LP “ØL ER GUD” ROSEN ROLP 40 – censureret udg.

211

1986

1-10 - LP “ØL ER GUD” ROSEN ROLP 40

054

1986

1-10 - CD “ØL ER GUD” ROSEN ROCD 40

1990

1-10 - LP “ØL ER GUD” MEDLEY MdLP 6154

1990

1-10 - CD “ØL ER GUD” MEDLEY MdCD 6154

1995

1-10 - CD “ØL ER GUD” EMI/MEDLEY 8323442

103

2004

1-10 – CD-5+DVD ”DET STORE TRIUMFTOG” CMC C 00025-2

353

Det censurerede for- og bagcover

Den originale inderpose med bl.a. forklaring på hvilke personer vi ser på bagcoveret

Ucensureret

Rosen - CD

EMI/Medley - CD

30 års jubilæum for Monrad & Rislund – bemærk den rene hånd på det alternative cover til ”Øl er Gud”!

30 års jubilæumsudgaven
*****
1986.apr.10.

Danmarks Radio - Tilrettel. Alan Klitgaard

Povl Dissing, interview
Denne dag blev optaget et indslag til DR, hvor PD spillede plader efter eget valg. Indholdet kendes ikke.
*****
1986.apr.18.

Danmarks Radio TV, UHA Tilrettel. Flemming la Cour og Trine Fensmark

Povl Dissing - Daimi
1. “Det Kendte Ansigt” (50.00)
Med Daimi og Povl Dissing
‘Daimi fortæller om sin karriere, sin musik og om folk, hun har mødt. Som gæst har hun inviteret Povl Dissing.’ Formentlig opførtes en scene fra “Vejrliget”.
*****

1986

Prod. Michael Brenner

Janne Normen, sang 1-3 - Roger Ylvenius, sang 4 - Benny Andersen, klaver
1. “Hälsning Till Vårsolen”* (3.26)
2. “Sång Om Sång”* (4.02)
3. “Si’ Go’ Nat”* (4.01)
4. “Hymn Till Den Svenska Sommaren”* (3.28)
Med Janne Normen, Roger Ylvenius og Benny Andersen
Musik - Povl Dissing og Tekst - Benny Andersen. Oversat af Roger Ylvenius. Når Povl Dissing og Benny Andersen
indspiller en vise, så er det den definitive version. Ikke mange tør tage udfordringen op, ved at indspille deres viser.
Men det hænder at svenskerne tør.
1986

1-4 - LP “SÅNG OM SÅNG” SKYLIGHT 308607 (Sverige)
*****

1986

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, fortæller
“En Ven For Livet”
Med Povl Dissing
‘En tegnefilm om en humlebi og en frø.’
*****
1986.aug.

Prod. Fuzzy (Jens Wilhelm Pedersen) - Fuzzys Studie (4) Sweet Silence Studios (13-15) - Sound Track Studiet (resten)

Povl Dissing, sang (og guitar 8,11) - Fuzzy, piano 1,3,6-10,13-15, keyboards 5, slagtøj 4,6, Jupiter-8 4, klarinet 1,12 John von Daler, violin 1,2,4-8,10 - Peter Bastian, klarinet 1, fagot 9 - Jesper Lundgaard, bas 1,7,8 - Svend-Erik
Nørregaard, trommer 1,3,5,7 - Jens Jefsen, bas 3-6,10 - Peter Thorup, guitar 6,11 - Søren Jacobsen, Linn drums 6 Anette Welner, violin 6,7,10 - Jørgen Haslev-Hansen, bratsch 6,7,10 - Kurt Larsen, harmonika 12 - Niels Erik Clausen,
cello 6,7,10
1. “Konen Med Æggene” (2.52)
2. “Vandring I Skoven” (3.45)
3. “Min Lille Fugl, Hvor Flyver Du?” (1.52)
4. “Spillemanden”* (3.43)
5. “Bøgetræet”* (2.01)
6. “Gråt Vejr” (1.51)
7. “Det Er Liv At Rejse”* (2.14)
8. “Rosenknoppen”* (2.50)
9. “Stakkels Mary Anne” (3.43)
10.”Martsviolen” (2.09)
11.”Hvor Skoven Dog Er Frisk Og Stor”* (2.28)
12.”Det Gamle Træ” (1.54)
13.”I Danmark Er Jeg Født” (4.45)
Med Dissing/Fuzzy & H.C. Andersen
Øvrige numre på pladen:
14.”H.C. Andersen På Stranden ved Korsør”
15.”Slagelse - Plagelse”
Med Fuzzy
Povl Dissing viser, at han også kan uden Benny Andersen (som dog har sat musik til 6). Her er det H.C. Andersens
tekster, der ligger til grund for indspilningen. PD har skrevet musikken til (4,5,7,8), Fuzzy resten (Henrik Rung dog vort

nationalklenodie (13)). En plade som viser det bedste danske “folkemusik” i mange år. Det er en gevaldig opgave at
påtage sig, at skrive musik til vor egen største eventyrdigters tekster. Men det lykkes over al forventning.
CD udgaven på Pladecompagniet og Elap fik ny titel. Ens cover og CD. Kun bag-coveret afviger lidt.
1986.nov.

042

1986.nov.

1-15 - LP “FØL HVOR JEG BRÆNDER” ROSEN ROLP 42
Tekster på inderposen
1-15 - LP “FØL HVOR JEG BRÆNDER” ROSEN ROCD 42

1992

1-15 - CD “I DANMARK ER JEG FØDT” PLADECOMPAGNIET PCCD 8043

085

1996

1-15 - CD “I DANMARK ER JEG FØDT” ELAP 46106

208

2005

13 – CD-2 ”Á PROPOS KANON I DANSK I-II-III” EXLIBRIS EXLCD 10014

358

2009

2,8 – CD ”HER, MIN SKAT – DIGTE TIL MIN ELSKEDE” EXLIBRIS EXLCD 50040

398

136

Pladecompagniet og Elap CD’en er ens

Pladecompagniet og Elap

*****

Fuzzy og PD fra H.C. Andersen pladen.
Foto: Arte
*****

Fra programmet til “Med Brændende Kærlighed”.
Foto: Hvidovre Teater
1986.sep.25.

Instr. Ragnar Lyth - Musik, Lars Fjeldmose
Tekst, Ragnar Lyth og Gert Duve Skovlund

Povl Dissing: Musiker Pille, trompet - Benny Poulsen: Bentzen, dirigent, violin - Annika Hoydal: Marylin, gift med
Bentzen, tromme - Birgit Carlstén: Mandel, fløjte - Jarl Forsman: Karl, basun
“Med Brændende Kærlighed”
Med Povl Dissing m.fl.
Opført på Hvidovre Teater med premiere den 25. september. Fra programmet: Uddrag af en samtale med stykkets
instruktør og forfatter Ragnar Lyth, scenografen Harald Lyth samt medforfatteren Gert Duve Skovlund: “Hvad er det
for en forestilling I laver?” “Det kan kun publikum svare på. Vi har læst og udvalgt flere hundrede af Karl Valentins
dialoger, monologer og stykker, og i et tæt samarbejde har vi ud af alt dette skabt et stykke teater, som vi har kaldt Med
Brændende Kærlighed.”
I stykket får PD mulighed for igen - efter mere end 25 år - at spille kornet. Forsiden til hans rollehæfte ses nedenfor.
Bemærk huskelisten til venstre! PD skriver aldrig navn på sine rollehæfter han tegner sit kontrafej.

Programmet til “Med Brændende Kærlighed” og forsiden på PDs rollehæfte

...og Pilles sang med tilføjelser. Der findes desværre ingen optagelser af sangen.
*****

1986.okt.

Danmarks Radio TV B&U afd.

Povl Dissing, lægger stemme til Søren Skrot
“Søren Skrot Og Hans Venner” 13 afsnit
Med Povl Dissing
Fra børneudsendelsen “Mellem Himmel Og Jord”, sendt i oktober 1986.
*****
1986.nov.27.

Danmarks Radio, Distrikt København - Tilrettel. Rasmus Nielsen

Povl Dissing, interview
“Hvorfor Nu Det?” (59.40)
1. Interview
Med Povl Dissing
Sendt 29. november 1986. ‘Rasmus Nielsen har sangeren Povl Dissing i studiet. Povl Dissing har indspillet en plade
med H.C. Andersen tekster, “Føl Hvor Jeg Brænder”, - hvorfor nu det?’ Al musikken er fra pladen. Optaget den dag
pladen udkom.
*****
1987

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, fortæller
“En krokodille der ikke er, som de andre.”
Med Povl Dissing
En svensk tegnefilm fra udsendelsen “Fredagsbio”. PD var i DR for at indtale tekster til TV den 22. januar, den 12,13.
og 16. marts. Det vides ikke hvad der blev indtalt de enkelte dage.

Benny Holst og Povl Dissing i teaterstykket "Mestersangerne På Frederiksberg".
Foto: Riddersalen og Bitten Kønig, Overgaden Oven Vandet 34 A, 1415 Kbh. K.

1987.feb.4.-apr.11.

Instruktør Jytte Abildstrøm - Tekst, Signe Birkbøll Musik, Lars Fjeldmose

Povl Dissing: Billedskærer Laurentius - Katrine Jensenius: Cecilia, hans datter - Benny Holst: Skomager Hans - Daimi:
Sæbesyderske - Jytte Abildstrøm: Sildekone. Abbedisse - Øvrige medvirkende: Niels Gøtzsche Frederiksen - Karen
Schwartz - Erik Olsen - Dan Voigt Lønholdt - Joan Bentsen - Peter Mygind - Pierre Auzias - Chr. Hugaard Nielsen Signe Birkbøll - Maja - Thomas - Ocean - Julie - Orkester: Lars Fjeldmose, piano - Preben Nygaard, keyboards
Mestersangerne På Frederiksberg
1. ”Asketræet” (3.47)
2. ”Pak Pakkenillike” (2.11)
Med Povl Dissing m.fl.
PD og Benny Holst er her sammen for første gang efter 17 års adskillelse. Det gav anledning til en lille turné i efteråret.
2001
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Programmet fra “Mestersangerne På Frederiksberg”
*****
1987.apr.
Povl Dissing, sang - Irene Becker, keyboards - Pierre Dørge, guitar
I Povl Dissing båndsamling, findes syv kassettebånd med optagelser fra indøvningen af koncerten, der skal afholdes den
12. april.
*****

1987.apr.12.

Danmarks Radio, UHA - Tilrettel. Ole Mathiesen

Povl Dissing, sang - Pierre Dørge And The New Jungle Orchestra: Pierre Dørge, guitar - Kenneth Agerholm, trækbasun
- Harry Beckett, trompet - Jesper Zeuthen, altsaxofon - John Tchikai, tenorsaxofon - Morten Carlsen, klarinet - Bent
Klausen, vibrafon - Thomas Djerni, percussion - Hugo Rasmussen, kontrabas - Hamid Drake, trommer - Irene Becker,
keyboards
“Jazz Live - Fra Østre Gasværk” (54.35)
1. “Vedis Vuggevise” (6.06)
2. “Kom Og Rør Ved Mig” (7.18)
3. “Circusnummer” (7.57)
4. “Mælkevejstyven” (7.21)
5. “Band introduktion” (3.18)
Med Povl Dissing og Pierre Dørge And The New Jungle Orchestra
5. “Sky Of July”
6. “The Root Eating Rag”
7. “Vals For To Kameler”
Med Pierre Dørge And The New Jungle Orchestra
Sendt samme dag det er optaget. “God-eftermiddag! Vi vil nu prøve at - ja, man ka’ da roligt sige uropføre - en smuk
sang, synes vi, som er skrevet af Johannes V. Jensen, og sat i musik af Per Nørgaard - “Vedis Vuggevise” og det er som
en kærlighedserklæring til Marcelinos børn” (et filippinsk børnehjem), siger Povl Dissing, da han indleder programmet.
Man “ka’ roligt sige uropføre”, da PD har haft værket liggende i “baghovedet” siden 1968, hvor Per Nørgaard gav ham
melodien!! Hvorfor kommer den så frem nu? PD: “Jeg bliver pludselig inviteret af Pierre Dørge og hans New Jungle
Orchestra, og hvad kan vi lave? Så slår det mig pludselig, der var jo den dér. Den har ligget og gæret i så mange år. Det
var måske noget for et ensemble som dem?”
Efter (1) annoncerer Pierre Dørge PD, og bandet fortsætter med tre instrumentalnumre (5-7).
(2) er “Careless Love” med ny tekst af Ib Michael og selvom det er et af PD’s foretrukne numre, i hvert fald når han
skal synge på engelsk, så har han ikke brugt denne tekst siden. Sangen klæder bandet og PD, de swinger virkelig godt
sammen. Så godt, at de har svært - meget svært - ved at få afsluttet. Det tager godt to minutter, og PD er med hele tiden.
(3) er ifølge Pierre Dørge “specielt komponeret til lejligheden, et lille cirkusnummer, hvor klovnen August (Akrobat,
Oh!) stikker sin røde tud frem”. (Se plakaten) Man bliver bedt om, at lægge nøje mærke til dyrene i manegen. Der er i
hvert fald mange elefanter, der brøler! PD reciterer nærmest teksten. En forløber for “Zoo Sange” i 1996!! Teksten her
er dog af Ib Michael.
(4) er “St. Louis Blues” også med ny dansk tekst af Ib Michael, som i øvrigt er til stede. PD har i midt-90’erne taget “St.
Louis Blues” på repertoiret igen, først som instrumentalnummer, og siden med en helt ny dansk tekst, skrevet af hans
kone, Pia Jacobæus. Ib Michaels version har han ikke benyttet igen. Under sangen kan der høres tilråb fra publikum. PD
synger: “Sankt Peter er død og han tog nøglen med.” “Ha, ha, gjorde han det?” lyder det fra en tilhører, der ikke synes
helt appelsinfri. Arrangementet af (4) vækker minder om Bernsteins “West Side Story”. Efter (7.21 min.) slutter PD og
Pierre Dørge afslutter med at præsentere bandet. Musikken afsluttes lidt brat, idet Dørge siger “Vi bliver nødt til at
stoppe nu, der kommer en bold forbi.” (En fodboldtransmission formentlig). En flot og spændende koncert.
Om Ib Michaels medvirken siger PD: “Han overværede en forestilling ude hos Jytte Abildstrøm, og dér kom jeg i snak
med Ib, og han sagde, at han gerne ville skrive nogle tekster til mig. Så da vi pludselig skulle lave et lille repertoire med
Pierre Dørge, som kendte Ib Michael, så foreslog jeg, at vi fik en dansk tekst til “St. Louis Blues” og “Careless Love”,
men vi brugte dem kun til dén koncert, sikkert fordi jeg syntes, at teksten var for mærkelig.”

Plakat for koncerten 12. april
*****
1987.apr.

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, sang og guitar - Fuzzy, piano - Jens Jefsen, bas - Svend-Erik Nørregaard, trommer - John von Daler,
violin
1. “Konen Med Æggene” (2.57)
2. “Rosenknoppen”* (2.45)
3. “Det Er Et Liv At Rejse”* (2.11)
4. “Min Lille Fugl, Hvor Flyver Du” (1.45)
5. “I Danmark Er Jeg Født” (4.38)
Med Dissing/Fuzzy
Fra udsendelsen “Sange Af H.C. Andersen”, sendt 17.4.1987, hvor LP’en præsenteres. Fuzzy spiller under slutteksterne
solo en reprise af “I Danmark Er Jeg Født” (0.37).
*****

1987.maj.20.

Live i Kridthuset, Esbjerg

Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin
1. “Stor-Småt-Sort-Blåt-Blues”
2. “Hilsen Til Forårssolen”
3. “Virus Blues”
4. “Svanesang”
5. “Svantes Sorte Vise”
6. “Svantes Lykkelige Dag”
7. “Hymne Til Den Danske Sommer”
8. “Skvalderkål Blues”
9. “Rosenknoppen”
10. “Bøgetræet”
11. “Spillemanden”
Et eksempel på duoens set-list. Første afdeling fra en herlig aften i Esbjerg. Akkompagneret af kun violin og sin egen
guitar, synger PD en stribe mesterværker, til publikums tydelige tilfredshed. PD fortæller, at “Svanesang” er tilegnet
Folkebevægelsen mod EF. I det hele taget er han meget snakkesalig mellem numrene. Bl.a. beder han von Daler om, at
“fortælle” (ved hjælp af violinen), hvordan forskellige fugle “siger”. Som indledning til “Skvalderkål Blues” fortæller
PD, at Benny Andersen blev helt optaget af “suiter”, og PD troede at han frøs... så han fandt straks en “blues”!
1987

1-11 - POVL DISSING-TAPE “JOHN VON DALER + PAVLOS”
*****

1987.jul.15.

Live Frederikssunds Visefestival - Danmarks Radio Tilrettel. Erik Kramshøj

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
Frederikssunds Visefestival 1987 (60.00)
1. “Skvalderkål Blues”
2. “Tidsel Tango”
3. “Hymne Til Den Danske Sommer”
4. “Virus Blues”
5. “Barndommens Land”
6. “Svantes Lykkelige Dag”
7. “Morgenhymne”
8. “Den Vandrette Vise” (5.50)
9. “Rosalina”
10.”Aftentur Med Rosalina”
11.”Hymne Til Natten”
12.”Hymne Til Skørheden”
13.”Svantes Svanesang”
14.”Go’ Nu Nat”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Benny Andersen introducerer (1-3,7,8,10-14) og PD introducerer resten. Benny Andersen introducerer (8) “som en helt
ny vise, i hvert fald ikke én vi har indspillet på plade eller sådan noget. Men det kan være at vi gør det.” PD har lidt
problemer med teksten. (8) og uddrag af (2) er genudsendt. H.C. Andersen sangene forbeholdes samarbejdet med
Fuzzy.
*****

1987

Danmarks Radio TV

Povl Dissing, sang og guitar - ?
“Blå Mandag” (58.00 min.)
Med Povl Dissing
Fra udsendelsen “Blå Mandag” ‘En Blandet Buket Af Sang Og Musik’. Indholdet kendes ikke.
*****
1987

Danmarks Radio TV - Tilrettel. Per Wiking

Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin
1. “Vandring I Skoven” (3.32)
2. “Hvor Skoven Dog Er Frisk Og Stor” (2.13)
Med Povl Dissing og John von Daler
Fra udsendelsen “Den Gamle Pavillon” med Per Wiking som vært. “Vandring I Skoven” høres her i en meget smuk
version, med von Dalers afdæmpede violin.
*****
1987.aug.20.

Danmarks Radio, P 1 - Tilrettel. Ole Larsen

Povl Dissing - Benny Andersen - Ulf Pilgaard
“Og Klokken Er Seks” (20.00 min.)
Sendt 20.8.1987 på P1 og genudsendt 9.11.1988. ‘En sært betagende klang. Optrin af danske ord med Benny Andersen,
Povl Dissing, Ulf Pilgaard.’
*****
1987.sep.10.

Danmarks Radio TV, UHA - Prod. Flemming la Cour

Povl Dissing, sang 1,2 - Henning Stærk, sang - Tamra Rosanes, sang - Søs Fenger, sang - Dan Jensen – Akkompagnement: Roxy Trioen - Vært, Peter Abrahamsen, sang 1,2
“Country Club” (41.00)
1. “Cryin’ Time”
2. “Down In The Valley”
Med Povl Dissing, Peter Abrahamsen og Roxy Trioen
‘Aftenens program er det tredje af fire om country-musikken i ind- og udland. I optagelser fra Christianias Grå Hal
indgår videoer og gæstesolister.’ Peter Abrahamsen husker at de spillede de to anførte sange.
*****

1987.okt.5.-10. Danmarks Radio TV, B&U - Instruktør Dorte Laumann Manuskript Niels Hausgaard
Povl Dissing: Sømanden George - Christian Alvad, guitar - Niels Hausgaard, fortæller
“Manden Fra Mormugao”
Med Povl Dissing
Filmen blev sendt i 2 afsnit på 25 og 22 min. i oktober 1988. Genudsendt 5. og 12. august 1989 og 2. og 9. marts 1991,
samt 11. og 25. november 1995.
Optagelserne startede på Skagen den 5. oktober og fortsatte i Løkken og Tornby købmandsbutik. På Skagen blev bl.a.
optaget i atelieret hos PD’s ven maleren Poul Winther, som også har en lille rolle i filmen som en skør maler. Filmen
kostede 185.000 kr.
‘Fjernsyn for dig. Første afsnit af et moderne eventyr i to dele. Lige fra sømanden George var en lille dreng, har han
hørt om “Manden Fra Mormugao” - en lykkefigur, som hans oldefar bragte hjem fra et fjernt land. Hvis George finder
“Manden Fra Mormugao” kan han få opfyldt tre ønsker. Finder han figuren - og hvordan vil han bruge de tre ønsker?’
*****
1987.okt.13.

Live Skagen Visefestival - Danmarks Radio, UHA

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver
“Hymne Til Den Danske Sommer”
1. “Hymne Til Den Danske Sommer” (4.00)
2. “Virus Blues” (4.15)
3. “Skvalderkål Blues” (4.20)
4. “Tidsel-tango” (2.25)
5. “Den Vandrette Vise” (5.50)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Sendt 8. november 1987. ‘Mellem numrene præsenterer Povl Dissing og Benny Andersen sangene og fortæller lidt om
deres oprindelse.’
*****
1987.nov.
Povl Dissing og Benny Holst fandt sammen for en kort bemærkning i slutningen af 1987. Det var 17 år efter, at de sidst
havde spillet sammen, at de igen spillede sammen i "Mestersangerne på Frederiksberg", hvor idéen om at lave en lille
turné opstod. Der var totalt udsolgt til alle koncerter. De spillede bl.a. i Rø på Bornholm den 17. nov., den 1. dec. i Tim
nord for Ringkøbing, derefter Horsens, Herning og Tarm (hvor de ankom med en lettere maveforgiftning), og siden i
Albertslund, hvilket var det nærmeste de kom København. Godt 14 dage turnerede de. Den 12. december tog de en uge
til Grønland.

Benny Holst havde skrevet en teksten til sang specielt til denne tur:
“Reunited Bros” (“To gamle rødder som os”). (Af Benny Holst)
Hvis du går i gang med at synge, Povl
så sidder jeg og spiller lidt.
Det har vi gjort så tit,
så gik vi hvert til sit.
Her er vi, Reunited Bros
Intet kommer bag på to gamle rødder som os!
BH: “Det var en meget interessant tur, fordi der dukkede mange af vore gamle fans op. Der var temmelig mange
publikummer, der kom og hørte det.” Ud over de gamle numre fra duoens glansperiode spillede de også nyere Dissingting, samt nogle soloting af Benny Holst. ”To gamle rødder” blev indspillet i 2004 med duoen på Benny Holsts CD
”Himlen må vente”.
1987.dec.22.
Denne dag deltog Povl Dissing i protesten mod apartheidpolitikken i Sydafrika, ved at sætte et blodrødt håndaftryk på
porten til det Sydafrikanske konsulat. Sydafrika-komiteen i København og Byggefagenes Samvirke stod bag aktionen,
hvor en lang række rockmusikere og andre kunstnere på forud aftalte tidspunkter (der var udsendt pressemeddelelse)
satte håndaftryk og lige så planmæssigt blev noteret af politiet, der betegnede det som “politisk hærværk”. Deltagerne
fik forelagt et bødeforlæg på 500 kr., hvilket alle nægtede at betale.
Håndaftrykssagen endte med, at PD (og Morten og Rasmus Kærså) fik hver to dagbøder á 50 kr., men kun fordi de ikke
mødte op i byretten. De der mødte op (f.eks. Tine Bryld, Tom McEwan, Tom Ahlberg, Henrik Strube og Dan Turéll)
slap med en advarsel for “hærværk”.
*****

1988.jan.13.-16.
1988.feb.18.-28.

Danmarks Radio, P1 - Live i Bangkok - Tilrettel. Christian Stentoft

Povl Dissing, sang og guitar, interview
“Sangen Om Sam Lei” (42.00 min.)
1. “Hør Nu Tuder Blæsten” (2.16)
2. “Svantes Lykkelige Dag” (1.07) uddrag
3. “Bjergets Sang Til P.D.” (1.44) uddrag
4. “Sam Lei Fra Chang Mai” (3.36) ufærdig
5. “Rosalina” (1.33) uddrag
6. “Barndommens Land”
7. “Hymne Til Skørheden”
8. “Svantes Svanesang”
9. “Go’ Nu Nat”
10. “Udsigt Med Kikkert”
11. “Hilsen Til Forårssolen”
12. “Virus Blues”
13. “Svantes Lykkelige Dag”
14. “Hymne Til Den Danske Sommer”
15. “Skvalderkål Blues”
16. “Rosenknoppen” (afbrudt)
Med Povl Dissing
Sendt første gang 1.9.1988. Sendt på P3 den 4.9.1988 og på P1 igen 10.9.1988. ‘En montage om en hymne og hvorfor
Povl Dissing skrev den.’
Med Povl Dissing i Bangkok, hvor han optræder på et “dansk” hotel. Den grønlandsk inspirerede (3) introduceres med
“at der var 36 graders kulde - i skyggen!” PD fortæller bl.a. om myggebalsam, elefanter og meget andet. PD indleder
med “Tak ska’ I ha’. Go’ aftne og rigtig glædelig Bangkok!” Optagelserne fra radioen (1-5) og de øvrige (6-16) er fra to
forskellige optrædener. På de sidste får man det indtryk, at PD ind i mellem, lyder som om, han hellere ville være et
andet sted. Det lykkes ikke rigtigt for ham at få fat i publikum, selvom han prøver at få dem med på omkvædene.
Historien bag sangen “Sam Lei Fra Chang Mai”, fortæller PD selv: “Jeg ku’ forfærdelig godt tænke mig, at lave en sang
om de følelser man får, ved at være her. En sang, der sku’ både omhandle den svimmelhed man føler over
temperaturen, varmen og lugtene, og om det der inferno oppe på Sukhumvit Road. Mylderet, trafikken, lydene og dufte
fra mad og eksotiske blomster og - ja, selv græsplænen her, dufter på en anden måde end græsplænen gør derhjemme.
Men lave et stemningsbillede, så man er klar over, at nu er man i Bangkok. Og så ku’ jeg godt tænke mig, at den skulle
handle om pigerne, som er en væsentlig del af de stærke indtryk, man får.
Disse smukke piger, der opvarter én ustandselig og - ja, som sørger for, at man har det så godt som muligt. Koldt at
drikke, når man kan bruge dét. Varm mad, når man har brug for dét. Og så forkæler de altså deres medmennesker. Og
nu her lige i starten af sådan en proces, hvor jeg godt kunne tænke mig, at lade fotografiapparatet ligge hjemme på
hotelværelset, og prøve at gå lidt rundt og kigge, og så prøve at lave mine billeder i ord og lave dem til en sang. Det er
det, jeg føler mig vældig opsat på nu. Nærmest ophidset altså. Jeg er lige så det dirrer, når jeg fordyber mig i det.
Jeg fik en ide. Fordi en af de søde piger i baren - da vi havde været her et par dage, ku’ hun allerede huske, hvad jeg
hed. “Hey, Paul” sagde hun, når jeg kom ind eller gik ud igen. Og så tog jeg mig sammen og spurgte: “Hvad hedder
du?” Hun hed Sam. Og en anden en af pigerne hun hed Lei. Og så ku’ jeg godt tænke mig at lave en sang om en pige,
der hedder Sam Lei, der kommer fra Chang Mai. Det synes jeg, der var et godt udgangspunkt i. Der var et godt rim. Et
lille kærlighedsbillede. En kærligheds-hymne til Bangkok. Men jeg gør mig jo ikke forestillinger om, at jeg kan lave en
stor sang, der fortæller om hele det Thailandske folks problematik i forhold til os hvide vesterlændinge. Men gi’ et lille
kærligt billede.
Jeg har en ide om ... og jeg har også fået skrevet lidt linjer ned, som jeg tror, jeg kan bruge til det. Jeg har en ide om, at
jeg vil lave fire situationer. Fire Bangkok-situationer, som jeg har oplevet, og som jeg synes, er ret typiske. Og så hele
tiden slanger, dem ku’ jeg tænke mig at ha’ med i alle fire situationer. Slangen, som er en ret almindelig forekomst i

Thailand-billedet. Samtidig er slangen også for mig et billede på Fristeren. Slangen ku’ jeg tænke mig at ha’ med. Og så
ku’ jeg tænke mig i hvert billede også at ha’ orkideerne. Begge ting skulle være kvindens billede.
Elefanten, den skal også med. Så ku’ jeg tænke mig, at lave et vers, der handler om en situation omkring
swimmingpoolen, ik’. Hvor slangen i den situation ligger i solen og stirrer sløvt, afventende. Og henne under en parasol
sidder en satyr. En mandskrop med et tyrehoved på. Den sidder i skyggen og klør sig på maven og stønner. Fordi det er
dagen derpå. Jeg kunne også forestille mig en slørhale, der svømmede rundt i et bassin og slog vandet til bobler.
Næste billede kunne være baren, hvor jeg så i Pataya - i den der vilde gade, fyldt med barer og fristelser af drinks og
skønne kvinder - der så jeg en stor klodset, kvabset, hvid mand i en ternet skjorte, der står og danser oppe på baren,
sammen med en lille yndighed af en thailandsk pige. Jeg har et par linjer - noget med - “Hvem danser under palmerne
med Jim eller Johnny, og hvem sender fjerne blikke til Jonas og mig?” (Familien var med på turen.)
Så ku’ jeg tænke mig at lave det sidste billede, som et billede om natten. Et eksotisk stemningsbillede, der har noget
med nattens dufte at gøre. Der kommer slangen ind på en måde, og der kommer orkideen også ind, fordi den dufter så
kraftigt om natten, når solen er væk. Ved swimmingpoolen, der hvor orkidéen har lukket sig lidt og ikke dufter så
meget. Det er fint, den ikke dufter så meget ved swimmingpoolen, fordi så vågner tyren ikke. Og man skal aldrig vække
en tyr, når den er faldet i søvn.”
(Ovenstående er optaget over flere dage og afsluttes med at PD spiller og synger den ufærdige vise, med kommentarer
undervejs, hvor der endnu mangler ord.)
SAM LEI FRA CHANG MAI (Ufærdig version)
“Der skal komme et lille..(PD spiller et stykke “østerlandsk” guitar som indledning).
I læ bag parasollen, brummer satyren sin bas,
klør sig på maven - og et eller andet...
Stønner velbehageligt, utilpas fra dagen derpå.
Har en af sine stille stunder.
Slangen sitrer saligt, kredser sit bytte ind,
snor sig i en cirkel, der blir’ runder’ og runder’ (Man skal jo ha’ det til at rime osse, ikke?)
Papegøjens snik og snak, der næsten kammer over.
Naturens orkidé, der næsten gløder.
Hvem slikker sine egne og alle andres sår?
(Jeg er lidt genert ved at sidde og synge de linjer, jeg ikke rigtigt har tjek på.)
Hvem danser under palmerne, med Jim eller Johnny?
Hvem sender fjerne blikke hen mod Jonas og mig?
Sam Lei fra Chang Mai. Sam Lei fra Chang Mai.
Der findes måske sådan en lille kær melodi fra Chang Mai?” (Og PD afslutter med endnu et lille stykke “østerlandsk”
guitar).
“Og så et nyt dramatisk billede, der hvor du lægger op til at fortælle om de ting, der sker, de ting som Sam Lei oplever
på hotelrummet om natten. Det er svært, det er svært at lave, men jeg tror jeg kan!”
Og det kunne han! Sammenlign selv den ufærdige udgave med det endelige resultat! Det er faktisk lykkedes PD, at få
de fleste idéer med i den endelige version. Nu ved vi så også, hvad han mener med “en ternet tosse” i sangen!
Når PD med familie befandt sig i Bangkok i januar og februar 1988, skyldtes det, at de var på vej til/fra Adelaide i
Australien, hvor PD’s ene bror - Per - dengang boede. PD havde valgt at fejre sin 50 års fødselsdag den 27. januar 1988
langt fra hjemmet. Turen gik fra København den 12. januar til Bangkok og videre til Perth den 18. januar og videre igen
til Adelaide den 20. januar. Afgang igen fra Adelaide 14. februar til Bangkok, hvor hjemrejsen påbegyndtes den 28.
februar.
1988

1-5 - Fra Radioudsendelsen

1988

6-16 - POVL DISSING-TAPE “MERMAID FEB. 1988”
*****

1988.jan./feb.

Danmarks Radio, KS - P 1 - Tilerettel. Helmuth Friis & Erik Nørgaard

Povl Dissing, sang og guitar - Nayana, sang
“Kvartini - Fra Det Thailandske” (16.15)
1. “Svantes Lykkelige Dag”
Med Povl Dissing
Sendt 7. april 1988. Genudsendt 11. maj 1988. Selvom det er andre tilrettelæggere, der har lavet denne udsendelse, må
det være optagelser fra den samme rejse til Thailand. ‘I en tropisk hotelhave i Bangkok underholder Helmuth Friis og
Erik Nørgaard en thailandsk kvinde, Nayana, på engelsk og dansk imens de venter på ‘The Danish Singer’, Povl Dissing. Da hun hører Povl Dissing synge med guitarakkompagnement, bryder hun ud i latter. Han synger bl.a. “Om Lidt
Er Kaffen Klar”. Efter koncerten insisterer Nayana på, at synge en thailandsk sang.’
*****
1988.jan./feb.

Danmarks Radio, KS, P 1 - Helmuth Friis & Erik Nørgaard

Povl Dissing, sang og guitar
“Vietnam - Myter, Drømme Og Længsler” (40.40)
(To sange)
Med Povl Dissing
Sendt 28. august 1988. Optaget 2. august 1988. Optagelserne med PD må være fra samme Bangkok tur, som nævnt
foran.
‘Montage om Vietnam under Vietnam-krigen og i dag. Udsendelsen indledes med et klip fra en koncert i Bangkok med
Povl Dissing. Udsendelsen slutter med klip fra en koncert i Bangkok, hvor Povl Dissing optræder.’
*****
Om en tur til Grønland med Benny Holst:
PD: “Grunden til at vi kom til Grønland lige dér var, at der skulle være Verdensmesterskaber i skateboard-længdespring
i Godthåbshallen, fordi verdensmesteren dengang var grønlænder. Så skulle de have nogle danskere til at underholde.
Vi var sammen med sportsjournalisten Palle Holgersen, som også var showman, han spillede på klaver og underholdt på
Hotel Godthåb, det kunne vi så også gøre.”
PD: “Grønlandsturen stod alene, det var ikke i forlængelse af det andet (dec. 1987). Det skulle have været med Benny
Andersen, men han ville selvfølgelig ikke, og jeg ville ikke tage der op alene, og så havde jeg turen med Benny Holst i
frisk erindring. Så tog vi der op. Et par måneder efter (1987) eller sådan noget.”
*****

1988.apr./maj

Prod. Peter Abrahamsen - Sweet Silence Studios Teknik Frank Birch/Freddy Hansson

Povl Dissing, sang - Benny Andersen, piano 1,2,6,8, harmonium (“salmecykel”) 8, tale 9, bas 10 - Jens Jefsen, bas 17,9,10 (på 10 Jepsen på cover!) - John von Daler, violin 1,3,6,8,9 - Svend-Erik Nørregaard, trommer, 1,3,10 - Nina
Pavlovski, Guido Paevatalu, balalajka og kor 2 - Aage Haugland, Ulrik Cold, Peter Abrahamsen, kor 2 - Christian
Sievert, guitar 4 - Pierre Dørge, guitar 5,10 - Morten Carlsen, fløjte 5, tenorsax 8,10 - Ayi Solomon (“Solo”), afrikanske
trommer 5 - Steen Råhauge, percussion 6 - Mehmet Ozan, saz, darbukka 7 - Kurt Larsen, harmonika 7 - Jonas Dissing
cover med John Ovesen
1. “Den Vandrette Vise” (4.59)
2. “Bjørnen Vågner” (4.22)
3. “Sam Lei Fra Chiang Mai”* (6.00)
4. “Den Spanske Sol” (4.21)
5. “Uwimanas Blomster” (5.00)
6. “Månen Over Yangtzekiang” (3.06)
7. “Den Lille Mand Fra Bjerget”* (5.25)
8. “Kalaallit Nunaat”* (3.37)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Øvrige sange på pladen:
9. “Verdensborger I Danmark” (3.00) recitation BA
10.”Blues i BH-dur” (3.13) instrumental
Med Benny Andersen
Inspiration fra hele verden præger denne smukke plade, hvor den færdige sang om Sam Lei høres. (8) er endnu en
kærlighedserklæring til Grønland fra PD til en melodi han havde gået med i flere år. Kurt Larsen har lavet musikken til
(7), som har tekst af duoen i samarbejde. Det er faktisk første gang de har arbejdet sammen på den måde. BA fortæller,
at han var den kontrollerende og udvælgende, mens PD øste løs med idéer, ord og sætninger. Men igen har Benny
Andersen lavet en række formidable sange, som bringer lytteren til Danmark, Rusland, Thailand, Afrika, Spanien, Kina,
Grønland og i den afsluttende “Verdensborger i Danmark” kommer vi nærmest hele verden rundt. Oprindelig var titlen
“Over Alle Grænser” og det passer næsten (så derfor forbeholdet “visse”).
Hvor eller hvornår har man set/hørt et kor med navne som Guido Paevatalu, Aage Haugland og Ulrik Cold? Det har
man på (2)! PD’s kosakker er samlet. Og på (4) har man selvfølgelig indkaldt Danmarks fornemmeste flamencoguitarist
til at sætte brand i melodien.
PD var bl.a. i studiet den 11. maj. Pressemødet ved pladens udgivelse den 1. sep. foregik i Montmartre.
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1-9 - LP “OVER ADSKILLIGE GRÆNSER” ROSEN ROLP 58
Tekster på inderposen
1-10 - CD “OVER ADSKILLIGE GRÆNSER” ROSEN ROCD 58

1991

6,7 - CD “16 SANGE FRA PD OG BA” EXLIBRIS EXLCD 50022

081

1992

1-10 - CD “OVER ADSKILLIGE GRÆNSER” PLADECOMPAGNIET PCCD 8042

309

1996

1-10 - CD “OVER ADSKILLIGE GRÆNSER” ELAP 46105CD

138

1997.mar.

6 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580

183

052

Samme cover – Pladecompagniet og ELAP
*****
1988.apr.25.

DR TV - Regi Ole Jakobsen

Poul Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver

Denne dag var PD til optagelser i TV-byen med Benny Andersen. Udsendelsen kendes ikke, men måske er det
“Musikalsk Rendezvous” som blev sendt 3. september 1988.
*****
1988

Optaget hos PD i Wiedeweltsgade?

Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin, vokal 12, piano? - Chr. Søgaard, harmonika
1. “Lette Bølge”*
2. “En Sømand Elsker Havets Vejr”*
3. “Anna Lovinda”
4. “Den Sorte Sejler”
5. “En Sømand Har Sin Enegang”*
6. “Min Far Han Var En Fiskermand”* 1. version
7. “Min Far Han Var En Fiskermand”* 2. version
8. “Glitrende Hav”
9. “Jim, Johnny og Jonas”
10. “Agnete Og Havmanden”
11. “En Søkoks Kone”*
12. “Åen Og Havet”
13. “Lyt Ej Ungersvend”
Med Dissing, von Daler og Søgaard
Et bånd, hvor trioen drøfter og øver sig på, hvorledes “sømandssangene” skal spilles og synges. Der er formentlig tale
om en øvedag før pladeindspilningen af “Den Sorte Sejler og andre sømandssange”. Teksterne sidder ikke fast endnu.
PD spille guitar på nogle enkelte af sangene.
John von Daler og PD diskuterer, hvordan “Agnete Og Havmanden” skal ende, von Daler synes det lød lidt kedeligt, og
PD siger, ja, men det er lige efter bogen. Måske blev de aldrig helt tilfredse, siden sangen fik en lidt stedmoderlig behandling på CD’en, hvor den til at begynde med, var “hemmeligt” bonusnummer.

Den blev da også genindspillet på trioens egen plade fra 1993.
På “Åen Og Havet” er det John von Daler, som fremsiger teksten til (eget?) pianoakkompagnement, som blev bibeholdt
på pladen. I (13) er det PD solo, som prøver en ny sang. Der er tale om en gl. folkevise, som tekstmæssigt tilskrives
Carl Ploug, og som evt. skulle bruges. Den handler om at ungersvenden, ikke skal lytte til havfruens falske tale. Endnu
en skitse, som aldrig blev til noget. Det kunne ellers være blevet en smuk sang.
1988

1-13 - POVL DISSING-TAPE “ØVE SØMAND”
*****

1988.aug.22.-26 (+sep.)

Prod. Peter Thorup - Sweet Silence Studio Teknik Flemming Hansson

Povl Dissing, sang og 12-strenget guitar - Morten Carlsen, tenorsax, bassax 8, taragot, klarinet, panfløjte - John von
Daler, violin og piano - Rudolph Hansen, kontrabas og akustisk guitar – Mathilde, sang 5 (Havfruen) – Otto Rauff, sav
1,6 - Chr. Søgaard, harmonika og piano - Jesper Thorup, trommer - Peter Thorup, akustisk guitar og kor 4
1. “En Sømand Har Sin Enegang”* (3.28)
2. “En Sømand Elsker Havets Vejr”* (4.34)
3. “En Søkoks Kone”* (2.40)
4. “Jim, Johnny Og Jonas” (2.44)
5. “Du Lille Fisker” (4.04)
6. “Den Sorte Sejler” (3.34)
7. “Åen Og Havet” (1.51)
8. “Titanic” (3.35)
9. “Min Far Han Var En Fiskermand”* (2.39)
10.”Lette Bølge”* (2.00)
11.”Bølge Mod Kyst” (3.32)
12.”Glitrende Hav” (3.32)
13.”Forårsfugletrækket” (3.34)
14.”Anna Lovinda” (4.56)
15.”Agnete Og Havmanden” (4.56)
Med Povl Dissing
Povl Dissing har arrangeret alle med *, selvom coveret siger: Arrangementer: “Hele holdet”. “Agnete Og Havmanden”
er med på CD’en som bonus, hvilket på den første udgave kun fremgår af en lille påklæbet mærkat. Det står hverken på
cover eller CD. Senere udgaver har den med i teksten.
Der er hentet tekster fra mange store digtere f.eks. (1) af Johannes V. Jensen - (7) af Piet Hein - (9) af Drachmann - (10)
af Mozart og Johan Ludvig Heiberg - (11) af Vilhelm Bergsøe - (13) Bellman.
For så vidt angår Povl Dissings plader, har Peter Abrahamsen og Peter Thorup delt producerrollen mellem sig, gennem
mange år. Altid med Abrahamsen på de viseorienterede plader og Thorup på mere rytmiske plader. Man kan derfor
undre sig lidt over, at det er Thorup, som producerer “Den Sorte Sejler”? Om dét siger PD: “Det er på baggrund af vort
mangeårige samarbejde. Vi spillede mange af de sange, når vi spillede på Hirtshals Kro og.., og så fik det med Peter
som producer, et mere blues’et præg, end hvis Peter Abrahamsen havde stået for det. F.eks. kom der til at ske noget
med “Anna Lovinda”, hvor Thorup og jeg spiller guitar og Morten Karlsen panfløjte! Det er ikke alle numrene, jeg
synes er lykkedes lige godt, men der er alligevel noget af det, som kom til at virke meget godt.” Det tør siges! En fremragende samling sange og PD synger med saft og kraft og saltvandssprøjt. Endnu et mesterværk.
Om den ændrede tekst til (2) siger Povl Dissing i 1989 - i en introduktion til sangen: “... der var en af vores gode
venner, en mand som lidt havde fingeren på nogle strenge, der spiller, og stemmer indenfor et pladeselskab, der sagde:
“Hej, tag så og lav den dér plade med de dér gamle sømandssange!”. “Hvordan skal vi begynde?” sagde vi. “Jo, lad os
prøve at tage den der gamle sang “En Sømand Elsker Havets Blå”. Lad os få en nyoversættelse af den”. Gyldendals
huspoet Eigil Søholm fra Aarhus, lavede så en nyoversættelse eller gendigtning af denne kære gamle sømandssang.”
Titlen blev samtidig ændret til “En Sømand Elsker Havets Vejr”. På den første udgave af LP/CD hedder den dog “En
Sømand Elsker Havets Vej”!

Arrangementet til “Du Lille Fisker” tilskrives nu endelig Cæsar (det uartige fra 60’erne “Du Li’rlige Fisker”).
I interviewet med Ulla Dietl fortæller Povl Dissing: Pladen “Den Sorte Sejler” repræsenterer nogle af mine rødder. Det
har stået for mig som en drøm, lige siden jeg startede med at spille, at få vist nogle af de ting, som altid har ligget dybt i
mig. Det startede oprindeligt med, at skulle være en samling sange om havet omkring Danmark. Vi synes, at det er
smukt, men også vemodigt at tænke på, at vi lever i et dejligt land med så mange øer og færger. Det viste sig, at det var
svært at samle relevant materiale, som kunne prise havet omkring Danmark. Det kan også være lidt svært at synge
sange, som lovpriser havet, når det efterhånden er uddødt for fisk.
I stedet for at lave nogle nye sange, forsøgte vi at finde nogle gamle, som har med havet at gøre - sømands- og
fiskersange. Jeg havde bl.a. nogle fra min barndom, som f.eks. “Den Sorte Sejler”. Det var en af de første sange, som
jeg lærte udenad af min mor. På et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at følge op med en plade om gårdsange eller
gamle revysange.” “Titanic” er tilskrevet Ronald Frederiksen fra “De Rejsende”. Og så har PD dykket helt ned til 1961
for at hente sin gamle rejsekammerat Otto Rauff, som på deres tur til bl.a. Spanien, spillede sav når PD spillede guitar
og sang, når de skulle samle lidt penge sammen. (se billedet i afsnittet med 1961)
PD har været i studiet i perioden 22. til 26. august. Pladen blev søsat ved en reception i Frederiksholms kanal.
1988.mar.

1-14 - LP “DEN SORTE SEJLER og andre sømandssange” EXLIBRIS EXL 30.034
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1997.mar.

1-15 - CD “DEN SORTE SEJLER og andre sømandssange” EXLIBRIS EXLCD 30.034
Tidlig udgave med 14 tr. på cd og bagcover
1,4,6,8,14 - CD-2 “TROUBADOURENS BEDSTE” JOKER 81580

183

2005

6 – CD-2 ”Á PROPOS KANON I DANSK I-II-III” EXLIBRIS EXLCD 10014

358

2009.apr.

1-15 – CD ”DEN SORTE SEJLER” EXLIBRIS EXL 30034
Senere udgave med 15 tr. på både cd og bagcover.

198

Det tidligste LP-oplag kalder track 2: ”En sømand elsker havets vej”

”MADE IN HOLLAND”

senere oplag retter fejlen og får tilføjet Rauff, som savspiller

”Made in Holland”

Den første CD-udgave – med sticker

14 tracks og 15 tracks – coveret er det samme

*****

1988.sep.3.

Danmarks Radio TV, UHA - Prod. Per Wiking

Povl Dissing, sang og guitar, Benny Andersen, piano - John von Daler, violin - Jens Jefsen, bas - Svend-Erik
Nørregaard, trommer
“Musikalsk Rendezvous” (32.00)
1. “Svantes Lykkelige Dag” (3.11)
2. “Kalaallit Nunaat”* (3.11)
3. “Den Vandrette Vise” (4.39)
4. “Hymne Til Natten” (4.05)
5. “Uwimanas Blomster” (3.52)
6. “Den Spanske Sol” (3.52)
7. “Go’ Nu Nat”* (Far Nu Vel) (3.54)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra udsendelsen “Over Adskillige Grænser”, sendt 3.9.1988. Sidste vers (“Far Nu Vel”) i (7), præsenteres af PD, som
“noget Benny skrev for forholdsvis nylig siden”.
1988.sep.4.

Danmarks Radio - Tilrettelæggelse Karen Gotfred

Povl Dissing, interview
“Nye Povl Dissing Sange” (11.00 min.)
Med Povl Dissing
Direkte radiointerview. Det må være en præsentation af “Den Sorte Sejler”.
*****
1988.sep.14.-16.

Hjorths Hotel, Kandestederne

Seks nordiske sangere blev - af de nordiske radiofonier - samlet på Hjorths Hotel i Kandestederne i en uge fra den 11.
september med den opgave, at skrive nogle nye sange, som de kunne synge sammen. De skulle så optages ved tre koncerter den 14., 15. og 16. september. Det blev til seks udsendelser, som blev sendt sidst på året som Nordisk Vise
Workshop. Der blev givet sunget og spillet en del sange, som ikke blev udsendt. Rune Hallberg var blandt publikum og
bliver præsenteret af Michael Wiehe, men medvirker ikke.
DR, P 3 - Tilrettel. Ingrid Sahlin-Sveberg, NRK Frans Sjøstrøm, SR - Allan Klitgaard & Peer Møller, DR
Povl Dissing sang og guitar 1,2 - Lotte Rømer ? - Mikael Wiehe, SR, 9?,10 - Alf Hambe, sang og guitar, SR, 4,7,8 Tove Karoline Knutsen, sang og guitar NRK 5,6 - Geirr Lystrup, NRK 3 - Ib Buchholtz-Hansen, keyboards og
harmonika - Poul Martin Poulsen, bas
“Så Er Det Visetid - 1” (50.00)
1. “Se Det Summer Af Sol Over Enge” (1.00)
2. “Længsel Efter Sverige” (3.15)
Med Povl Dissing
Øvrige sange:
3. “Vinden Spør’” (3.40)
4. “Længsel Mod Danmark” (1.15)
5. “Gåsunga” (2.35)
6. “Fiskeren Og Vorherre” (2.05)
7. “Odysseus” (2.05)
8. “Besøket” (4.00)
9. “Barkbåten” (4.45)
10.”Flickan Och Kråkan” (3.30)

Første udsendelse sendt 13. november 1988. (1) er udsendelsens signaturmelodi. Lotte Rømer har sunget sammen med
en af de øvrige. Genudsendt 4. og 6. februar 1989.
*****
Povl Dissing, sang og guitar 1-4 - Lotte Rømer, 5,6 - Fisker Thomas? - Alf Hambe, sang og guitar SR, 6 - Tove
Karoline Knutsen, sang og guitar NRK, 5 - Geirr Lystrup, NRK 8,9 - Ib Buchholtz-Hansen, keyboard og harmonika 1 Poul Martin Poulsen, bas, 1,6
“Så Er Det Visetid - 2” (50.00)
1.. “Se Det Summer Af Sol Over Enge” (1.00)
2. “Svanesang” (5.35)
3. “Den Sorte Sejler” (3.35)
4. “Fra Halifax” (4.20)
Med Povl Dissing
Øvrige sange:
5. “Venter” (2.00)
6. “Magnetberget” (2.55)
7. “Bara Som Græs” (2.55)
8. “Bananer Fra Sverige” (3.30)
9. “Bedstefar” (3.25)
Anden udsendelse sendt 20. november 1988. Hvis Fisker Thomas medvirker, er det sammen med en af de øvrige
solister. Han kunne være sammen med PD om (2,3). Genudsendt 11. og 13. februar 1989.
*****
Povl Dissing, sang og guitar 1-3 - Lotte Rømer, 2,8 - Alf Hambe, sang og guitar SR, 9 - Tove Karoline Knutsen, NRK,
sang og guitar 7,10 - Geirr Lystrup, NRK, 4-7 - Ib Buchholtz-Hansen, keyboard og harmonika 1,2,7,9,10 - Poul Martin
Poulsen, bas 1,2,6,7,9,10 - Frans Sjøstrøm, 5,6,10
“Så Er Det Visetid - 4” (50.00)
1. “Se Det Summer Af Sol Over Enge” (1.00)
2. “Blæs Vind Blæs”* (6.00)
3. “Improvisation Om Bord”* (3.05)
Med Povl Dissing (og Lotte Rømer 1)
Øvrige sange:
4. “Svigermor” (1.20)
5. “Dersom Kjærligheta Var Min” (3.30)
6. “Honninghumla” (4.05)
7. “Albertine” (4.20)
8. “Opmærksomhed” (2.30)
9. “Min Älskade” (2.20)
10.”Nåde” (4.00)
Fjerde udsendelse sendt 4. december 1988. Genudsendt 25. og 27. februar 1989. (PD medvirkede ikke i den 3.
udsendelse. Genudsendt 18. og 20. februar 1989.) I udsendelsen “Lørdags Musik” (35.00) sendt den 11. februar 1989,
blev “Improvisation Ombord” benyttet sammen med 7 andre sange fra Kandestederne, bl.a. “Visen Om Johanna” med
Mikael Wiehe. Det var den eneste sang, der ikke tidligere var bragt. Det var hans svenske version af Leonard Cohen’s
“Joan of Arc”.
*****

Povl Dissing, sang og guitar 1-4 - Lotte Rømer, 3 - Fisker Thomas, 3 - Geirr Lystrup, 5 - Ib Buchholtz-Hansen,
keyboard og harmonika 1,2,4,5 - Poul Martin Poulsen, bas 1-5 - Frans Sjøstrøm, 1,3
“Så Er Det Visetid - 6” (50.00)
1. “Se Det Summer Af Sol Over Enge” (1.00)
2. “Min Skat”* (3.25)
3. “Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke” (3.45)
4. “Du Lille Svale” (3.15)
Med Povl Dissing m.fl.
Øvrige sange:
5. “Diger Dag” (4.20)
Sjette udsendelse sendt 18. december 1988. Genudsendt 11. og 13. marts 1989. Der rundes af med en række juleplader
med Saaby Koret. (PD medvirkede ikke i 5. udsendelse. Genudsendt 4. og 6. marts 1989, hvor Lotte Rømer sang
Vilhelm Bergsøes digt “Bølge Mod Kyst”, med egen melodi.) Det var tilsyneladende ikke meget nyt, der kom ud af
anstrengelserne. Lotte Rømer beskriver mødet med Povl Dissing i sin velskrevne selvbiografi: ”Sølvfuglens vinger” på
Peter Asscehnfeldts nye Forlag 1997:
”I 1988 havde jeg deltaget i et slags folkemusik-træf på Hjorts Hotel på Skagen, hvor forskellige kendte sangskrivere
fra Norden mødtes. Alt blev optaget af Danmarks Radio til senere udsendelse. Tanken var, at vi ud over at spille vores
egne sange skulle prøve at komponere sammen.
Povl Dissing var den anden danske deltager, og jeg havde altid elsket hans sange. Jeg nød at være sammen med en
sanger som ham - hans store ydmyghed og respekt for andre mennesker var ikke kun noget, han mestrede på en scene.
Han var forrygende, men også svær at arbejde sammen med - og der gik lidt tid, før vi fandt frem til at forstå hinandens
sprog omkring musik. Jeg var den skolede, og Povl Dissing var folkemusikeren. Jeg oplevede det mærkværdige, at han
midt i et nummer blev voldsomt skuffet og vred på mig - men samtidig på en venlig og meget sørgmodig facon. Fra
hans synsvinkel spillede jeg i øst, når han havde forklaret i vest.
Vi satte os ned os snakkede lidt, og pludselig forstod jeg, hvad han mente. De ord, han brugte, betød noget helt andet i
min musikalske verden, og da vi først fandt ”koden”, blev vi gode til også at snakke sammen musikalsk.
En sen nat inviterede han mig ud på en gåtur. Det var sidst i august og skyfrit - og i den smukke nat var himlen og lyset
over Skagen helt vidunderligt. Han gik og snakkede ganske stille. han var glad for dét, vi havde spillet sammen.
”Er det ikke en fantastisk stjernehimmel?” hviskede han. Vi stod lidt og kiggede. Så fortsatte han: ”Så mange stjerner så mange sange. Tusindvis af stemmer. Og hvem er egentlig stjerner?”.
Jeg nød stilheden og hans stemme. Jeg tænkte på musikken - på Back, Beethoven og The Beatles. Han sukkede lidt som kun Povl Dissing kan gøre det. Så sagde han:
”At være værtshusmusiker er noget af det fornemste i verden. Mennesker, der drikker, er også smukke mennesker. Der
er nogle af dem, der er så sårbare, at de ikke kan klare virkeligheden. Er du i stand til at underholde dem, kan du
underholde overalt.”
*****
1988.sep.29.-30.

DR TV

Povl Dissing
Den 29. og 30. september var PD i TV-byen til optagelser og indtaling. Udsendelserne kendes ikke.
*****

1988.dec.6.

Udsendelse fra Radio Vejen - vært Maja Sørensen

PD, tale - Maja Sørensen, tale – der spilles plader
1. ”Reklamespot for udsendelsen” (0.30)
2. ”Jeg er en tosset spillemand” + udsendelsens intro (1.35)
3. ”Interview del 1”(6.13)
4. ”Du lille svale” (2.13)
5. ”Interview del 2” (2.18) (En aften i Folkeklubben)
6. ”Gi’ mig en hest, Mor!” (2.40)
7. ”Interview del 3” (5.09) – (Thøger Olesen)
8. ”25 min. endnu” (4.13)
9. ”Interview del 4” (6.49) – (Beefeaters)
10. ”Anemonesmil” (3.13)
11. ”Interview del 5” (7.53) – (Børnesange)
12. ”Tak for gode som for onde år” (5.44)
13. ”Interview del 6” (3.16) – (Nye plader)
14. ”Ray Charles: ”What did I say” (3.44)
15. “Udsendelsens outtro” (0.36)
Med Povl Dissing
I PDs båndsamling er et bånd, som er sendt den 6. december i lokalradioen Radio Vejen, hvor værten - Maja Sørensen interviewer ham pr. telefon. Optagelsen må have fundet sted et par dage før. Hun er vært i et program, som sender 50’er
og 60’er musik. Hele udsendelsen varer en time og PD udviser stor tålmodighed, selvom der af og til fornemmes en
smule irritation i hans svar, men de kommer fint rundt om hans karriere.
Anledningen til interviewet er, at PD og John von Daler skal spille i Vejen den 8. december, men han må ikke sige hvor
af ”reklamemæssige grunde”. I udsendelsen fortæller PD, hvordan han mødte John von Daler ved ”Kristihimmelfartsfesten”, og der spilles en række af hans kendte numre. Han bliver også spurgt om sit forhold til journalister og om hans
30 års jubilæum i musikbranchen skal fejres. Han foretrækker at blive interviewet når han har indspillet noget nyt, men
tilstår dog, at han synes det er spændende at læse om ”vennerne” i Se og Hør, når han er hos tandlægen og sådanne
steder. Jubilæet har han ikke tænkt over.
Maja Sørensen har undersøgt hans baggrund godt, og kan spørge om hans jazztid med Freddy Fræk. Er der nogen plader? Nej, desværre, men PD ville godt have haft én til sin æske med ting og sager fra dengang. Selvom han efterhånden
har fornyet sit repertoire, må han tilstå, at ”Gi’ Mig En Hest, Mor!” er den sang han har sunget mest, og han får stadig
forespørgsler om den ved koncerter i 1988.
Han fortæller også om indspilningen af ”En aften i Folkeklubben” og rejsen til Israel, som varede det meste af et år, og
siden om Thøger Olesen og Shel Silverstein's sange. Han påpeger også, at ”Nogen Store Nogen” ikke fra hans side var
tænkt som en LP, men at det var pladeselskabet, som ønskede at udgive en række singler samlet. Har du planer om at
genudsende de gamle numre, for de er svære at få fat på? Det har vi snakket om, siger PD, men som bekendt varede det
nogle år, inden ”Troubadourens bedste” udkom.
PD fortæller også om, hvordan han kom i gang med Beefeaters. Han bliver bedt om, at nævne navnene på medlemmerne i Beefeaters, og da han nævner ”Peter på guitar”, siger Maja, spillede han ikke fløjte? Og PD synes så, hun skal spille
det nummer, hvor Peter Thorup spiller fløjte (”Anemonesmil”).
Der efter fortæller PD om sine børneplader.
1988.dec.
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1989.jan.16.

Danmarks Radio TV, UHA - Tilrettel. Niels Hovgaard
Optaget i Benny Andersens hjem.

Povl Dissing, sang og guitar, interview - Benny Andersen, klaver og sang!, interview
“Stop En Halv” (30.00)
1. “Stop En Halv” (1.28) Signaturmelodi
2. “Morgenhymne” (1.00) Fra “Hymner Og Ukrudt” 1985
3. “Brev Fra Dig” (0.15) Fra “Da Svante Forsvandt” 1975
4. “Svantes Lykkelige Dag” (1.10)
Fra TV “Det Flimrer For Mit Livssyn” 1974
5. “Den Værste Sult” (1.11) Fra “Da Svante Forsvandt” 1975
6. “Køb Blomster” (0.10) Fra TV 1976
7. “Morgenhymne” (0.50) Fra “Hymner Og Ukrudt” 1985
8. “Den Spanske Sol” (0.28) Fra “Musikalsk Rendezvous” 1988
9. “Den Spanske Sol” (0.20) Sang: Benny Andersen
10.”Rosalina” (4.05) TV “Hymner Og Ukrudt og andre sange” 1985
11.”Stop En Halv” (0.53) Signaturmelodi
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra udsendelsen “Stop En Halv” med Flemming LaCour som vært, sendt 16. januar1989. PD og Benny Andersen taler
bl.a. om “Svantes Viser”, om pladen “Køb Blomster”, om at skrive sange, om at “Benny synger”, om at stå på scenen
og den fælles påvirkning. PD mener, at grunden til at filmen “Da Svante Forsvandt”, ikke slog så meget an som pladen,
måske skyldes, at folk ikke ville se Nina og de øvrige figurer. De havde nok i deres egne fantasibilleder af personerne.
Hvad er det I har tilfælles? PD: “Det er et eller andet med - altså, nu skyder jeg lidt - jeg kan forestille mig et eller andet
med temperament, først og fremmest. Altså fælles ro, og et fælles tidspunkt at blive ophidset over et eller andet på, eller
begejstret over et eller andet. Det er en af tingene, synes jeg. Men der er også noget musikalsk, der er noget med blues
og jazz og også en kærlighed til den gamle danske fællestone.”
Benny Andersen: “Det er også noget, der har ligget i de ting du har lavet fra Grønland og andre ting. Vi har også selvom vi har rod i det danske - for os er det ikke ensbetydende med, at isolere os fra den øvrige verden. Tværtimod. En
del af det at være dansk, er at stå i forbindelse med andre musikkulturer og lade sig inspirere af dem.” PD: “Jeg synes,
at tit foregår det jo alligevel herhjemme i Bennys stue, og jeg kommer, og Benny har skrevet en ny sang, og måske en
helt ny melodi, som jeg slet ikke kender. Og så opstår der noget ret spændende der, som publikum aldrig får lov at opleve, nemlig at Benny han synger sangene for mig! Og der er jeg jo nok den, der har den største private samling af
Bennys sange, hvor han selv synger!” BA: “Den forbliver privat!!” PD (med et grin): “Det er ligesom et pres jeg altid
kan bruge imod Benny, hvis han kommer lidt for langt ud, så har jeg noget på ham, som jeg måske kunne udgive en
dag!” BA: (overbærende) “Ja, ja”.
På spørgsmålet: Hvad har I betydet for hinanden? svarer BA: “Der er et dobbelt spil i sådan et parløb, hvor man kan tale
om, at vi selvfølgelig har påvirket hinanden. Har lært noget af hinanden, men på en måde, så - i hvert fald som jeg fornemmer - at vi er blevet mere os selv, så vore egne konturer er trukket nok så skarpt op. Vi er fuldt ud - og måske mere
- os selv, end da vi begyndte. Det er min fornemmelse. Det er ikke sådan, at vi smelter sammen. Man betragter os som
uadskillelige, det er vi jo egentlig ikke. Vi er to individer, som bliver endnu mere os selv, ved at være sammen. Sådan
som det også skulle være i et godt ægteskab. Men vi har jo vore koner, så vi bliver aldrig gift!”
*****
1989.mar.7.

Danmarks Radio TV, B&U - Tilrettel. Gunvor Bjerre
Manuskript og instruktion, Sven Grønlykke -

Povl Dissing - ?
“Mellem Himmel Og Jord” (59.00)
1. “Cowboy Tom”
Med Povl Dissing

‘I den danske film Cowboy Tom, er Tom sat uden for døren i klassen - og han drømmer om at være en ensom cowboy,
der rider ud mod de store vidder og finder sin elskede. Blandt de medvirkende: Povl Dissing.’ Genudsendt 13. juni
1990.
*****
1989.marts

Prod. Clarté Film A/S - Manus Henrik Marentius og Peter Bloch
Musik Povl Dissing og John von Daler

Povl Dissing, “nyn” og guitar - John von Daler, violin
1. “Længsel Mod Kærlighed” (33.00)
Med Povl Dissing og John von Daler
En film om seksualitet og kærlig uanset handicap. Udgivet med støtte fra Socialministeriet. PD synger ikke, men nynner
og spiller guitar.
1989

Video - “LÆNGSEL MOD KÆLIGHED” CLARTÉ FILM
*****

1989.marts

Optaget i Vamdrup Kino - interviewer Maja Sørensen

Povl Dissing, tale, sang, guitar - John von Daler, tale, violin (solo 5)
1. ”Interview PD & von Daler” (1.45)
2. ”Indledning ved arrangøren” (1.06)
3. ”Den Vandrette Vise” (5.25)
4. ”Interview med von Daler” (3.13)
5. ”von Daler medley” (5.39)
6. ”Interview med PD” (1.44)
7. ”Interview med von Daler” (0.54)
8. ”Den Sorte Sejler” (4.29)
9. ”Interview med PD & von Daler” (5.40)
10. ”Go’ Nu Nat” (6.57)
11. ”Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke” (4.23)
12. ”Afslutnings-interview med PD & von Daler” (5.16)
13. ”Når Bjørnen Vågner” (3.01) afbrydes af slutspeak
Med Povl Dissing og John von Daler
Endnu en Povl Dissing-udsendelse fra Radio Vejen. Denne er udsendt fredag den 17. marts 1989 i Weekendradio og
optaget i Vamdrup Kino ”ugen før”.
Indledningsvis interviewes en af arrangørerne. Dernæst de to musikere. De bliver spurgt, lige inden de skal på scenen,
om de er nervøse. Det er de ikke. Når man er omgivet af flinke og søde mennesker, så er det ikke noget problem, siger
von Daler. PD siger, at han kan være spændt, men ikke nervøs. PD giver som eksempel på en dårlig start: en knækket
streng i første sang. Det kan præge hele første afdeling.
I (4) får von Daler lejlighed til at fortælle lidt om alt det, han har været indblandet i. Bl.a. at han har været dirigent for
Tivolis Promenade Orkester i 2 år. Han kom til landet i 1966. Han er f.eks. fast ”vikar” hos de Nordiske Spillemænd,
når der én af dem, som ikke kan komme, og så medvirker han på mange plader. PD annoncerer von Dalers solo (5),
hvor han får lov til at ”gi’ en ordentlig én uden min indblanding”. Det er et medley over amerikanske og danske sange.
I (6) fortæller PD om sine teateroptrædender og som oplæg til (7) får han nævnt alle de kendte navne fra de gamle vejrmeldinger ”Jærens Rev” og ”Doggerbanken” osv.
I (9) taler PD om at være kritisk over for egne ting, og giver udtryk for, at det vist er meget normalt, at man er meget
mere kritisk over for egne ting end over andres. Han svarer på spørgsmålet om, hvorvidt han og von Daler har planer
om at udsende en plade. Begge forklarer omhyggeligt, hvad de opfatter som forskellen på live- og studieoptagelser.

John von Daler: Det er hovedsageligt live musik vi spiller. Jeg er ikke sikker på, at det ville gøre sig særligt godt på
plade, fordi der er man vant til, at man måske hører nogle toner eller en bas. Det vi laver er meget improviseret, jeg
prøver at spille noget nyt hver aften. Det kan man jo ikke på en plade, du spiller kun den ene gang, og det er det som
folk skal høre 50 eller 1.000 gange. Når jeg spiller med Povl, så tænker jeg meget på dem, der er til stede. Jeg ser på
publikum, ser hvordan de reagerer, og så spiller jeg på forskellig måde. Det kan man ikke på en plade, du kan ikke se,
den der lytter, og måske skal du lave det lidt mere firkantet og fyldigere og mere organiseret, end det vi laver her.
PD: Det er rigtigt, hvad John siger. Jeg kan fantastisk godt li’ at spille for folk. Jeg føler mig meget som en troubadour,
en spillemand. Jeg får det svært, når jeg står i et studie og skal lave indspilningen af en sang, og beslutte mig. Det er
sjældent det ryger i kassen ved første forsøg, og ofte ender det med, at man har nogle forskellige versioner, man må
vælge imellem. Det synes jeg er meget svært. En svær beslutning fordi, som John var inde på før, den bliver siddende
på den plade. Til koncerter, der forsvinder tingene op i luften og i folks hukommelse. På pladen vil den blive ved med at
være, og det synes jeg er en stærk oplevelse og en stærk beslutning at tage: nu er den god nok!
I (11) simulerer PD undervejs, at han spiller trompet. I afslutningsinterviewet (12) bliver de to spurgt, hvad de syntes
om publikum (90 personer). John von Daler, siger at han bemærkede en dejlig baby på 1. rækker, som ikke sagde ét ord,
men lyttede hele tiden! PD fortæller lidt om, hvordan de tilrettelægger deres ture, så der er ”pauser”, hvor de kan lave
andre ting hver for sig. PD fortæller om den forestående Grønlandstur, som bliver hans 6. besøg deroppe.
Igen en god og interessant udsendelse fra den lille lokalradio i Vejen. Udsendelsen varer 50 minutter.
1989.mar.
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*****
1989.maj.3.

Live på værelse 408 på hotel Hans Egede i Nuuk, Grønland
og fra en koncert i Nuuk (7)
Tilrettel. Henrik Fisker, Grønlands Radio

Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Chr. Søgaard, harmonika
1. “Den Sorte Sejler” (1.26)
2. “Jim, Johnny Og Jonas” (1.52)
3. “Interview med PD” (3.05)
4. “Yderst Ude” (2.25) uddrag fra LP “Yderst Ude”
5. “Interview med Trioen” (5.34)
6. “Interview med Trioen” (3.57)
7. “Kalaallit Nunaat”* (2.19)
8. “Interview med PD” (3.17)
9. “Tak fra Trioen” (0.52)
Med Povl Dissing, John von Daler og Chr. Søgaard
Fra en radioudsendelse - “Gensyn Med Glade Musikanter” - sendt i Grønlands Radio den 26. maj og genudsendt den
28. maj. Trioen skulle have givet koncert i Maniitsoq (Sukkertoppen), men på grund af vejret måtte de blive på
hotelværelset i Nuuk (Godthåb). Dagen før skulle de have givet koncert i Kepsillit, men den måtte også aflyses pga.
vejret. PD fortæller, at særlig koncerten i Kepsillit var han ked af at måtte aflyse. Da han havde været der for 10 år siden
og havde haft en meget stor oplevelse. Da han kom hjem dengang, skrev han “Yderst Ude” inspireret af denne lille
bygd (med ca. 70 indbyggere).
PD fortæller også, at det er svært at sætte et repertoire sammen, da der er så meget at vælge imellem. Han omtaler at
“Den Sorte Sejler” pladen, blev til på bestilling fra pladeselskabet. PD’s kærlighed til landet viser sig tydeligt i hans
omtale af bare det at være på Grønland. Turen er kommet i stand fordi Chr. Søgaard skulle der op, og det viste sig så, at
der var interesse for at få Trioen til at spille.
Fra en af koncerterne i Nuuk er optaget (7), hvor PD fortæller, at han siden han skrev sangen har fået at vide, at det var
en julemelodi. En af tilhørerne siger efter denne forklaring: “Det er godt, når det er dig, Povl!”.

PD fortæller at han synes at Godthåb/Nuuk er ved at blive en storby. Han har været der for 10 og for 20 år siden og lidt
ind i mellem, og han synes, at der er sket en stor udvikling. Bl.a. også i det kulturelle liv med musik og anden kunst.
1989.maj
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*****
1989.maj.

Danmarks Radio P3 – Tilret. Preben Käseler og Henrik Thorngaard
Live fra Musikværtshuset Fermaten, Herning

Povl Dissing, sang og guitar, interview – John von Daler, violin
1. “Den Vandrette Vise” (3.49)
2. “Det Gamle Træ, Oh Lad Det Stå” (1.58)
3. “Lille Sang Til Nina” (2.15)
4. “Svantes Drikkevise” (1.48)
5. “En Sømand Elsker Havets Vejr”* (3.28)
6. “Skvalderkål Blues” (5.10)
7. “En Sang Om En Sang” (3.54)
Med Povl Dissing og John von Daler
(1-6) udsendt 13. maj 1989 i udsendelsen “Lørdagskoncerten” (30.00). (1-7) udsendt 25. juni 1989 i udsendelsen
“Levende Musik” (50.00).
(2) synges uden falbelader af nogen art. (3,4) synges sammenhængende. PD interviewes om hans overgang fra jazz til
folkmusic. Spørgsmål: “Men så i begyndelsen af 60’erne, da er det ligesom det svinger over for dig, fra jazzmusiker og
over til det folk-agtige?”
PD: “I jazzbandsammenhæng mødte jeg Benny Holst, som spillede en pragtfuld klarinet. Vi stod der i samme band i
nogen sammenhænge, og kopierede de gamle jazzbands. Men så fandt vi jo hurtigt ud af, at vi begge to godt kunne li’ at
synge. Og havde også begge to en guitar hængende hjemme, som vi begyndte at interessere os for og bruge sammen.
Jeg havde alle de gamle danske sange, på mit repertoire dengang. Men Benny, han var sådan mere velorienteret om,
hvad der foregik i amerikansk folkmusic.”
Sp: “Der var faktisk en fyr, der hed Shel Silverstein, der kom til at betyde en hel del for dig i hvert fald?” PD: “Ja, Shel
Silverstein han kom ind over på den måde, at jeg spillede i Vise Vers Huset i København, og det var Thøger Olesen, der
var leder af stedet på det tidspunkt. Han oversatte sange og skrev sange. Han havde oversat nogle af Shel Silverstein's
tekster, og der var et par stykker af dem, som vi syntes passede meget godt til min stil. Det blev til “25 Minutter Endnu”
og den gik hen og blev et hit, eller den blev i hvert fald voldsom populær. Den gjorde, at jeg begyndte at rejse rundt i
landet i alle mulige sammenhænge.”
Sp.: “Var det et slags gennembrud for dig denne “25 Minutter Endnu”?” PD: “Nej, jeg tror nok, at det startede med, at
jeg indspillede en af de gamle sange, jeg havde med hjemmefra: “Gi’ Mig En Hest, Mor!” Jeg tror nok, at det var den,
der satte gang i min professionelle karriere som troubadour, ikke!”
PD: “..men så skete der noget der. Jeg havde i flere år kendt Benny Andersen. Vi mødtes allerede i 67/68 til sådan et…
det var unge tonekunstnere der holdt et stævne, et musikstævne på Louisiana, hvor der var inviteret en masse af tidens
musikudøvere og forfattere, der læste deres ting op. Der sad jeg, og hørte på Benny Andersen, han læste sine digte op,
og det syntes jeg var fantastisk fint, så jeg skyndte mig hen i nærheden af ham, og fik slået mig ned, og begyndte der, at
foreslå ham, at han skrev nogle ting til mig. Det var han også med på, han syntes også at det var lidt spændende med
mig og “Gi’ Mig En Hest, Mor!” og “25 Minutter Endnu” og de der.
Men, han havde så mange andre ting i gang på det tidspunkt, så han havde ikke rigtig tid til at gøre alt det, han ville. Så
der kom til at gå nogle år, faktisk frem til foråret ‘73, hvor jeg så i mellemtiden nærmest havde opgivet håbet om, at han
skulle skrive noget til mig. Jeg var vældig optaget af min egen sangproduktion, så det virkede på en måde næsten forstyrrende på mig, da der en morgen dumpede en kuvert ind ad døren med et korrekturtryk af “Svantes Viser”. Heldigvis
var Benny ret opsat på, at det skulle være mig, der skulle synge dem. Så vi gik lidt rundt om viserne og hinanden et

stykke tid. Indtil vi så pludselig fandt ud af: “Nej, lad os nu prøve!” Det kom på en eller anden måde til at forandre en
masse ting for mig, dels fordi mit publikum blev meget større og dels fik jeg pludselig, sådan et slags blåt stempel.”
Om at nyde at stå på scenen: “Ja, på en mærkelig måde, så føler jeg mig genert over for det, men samtidig giver det mig
også en mulighed for at realisere mig selv. Jeg har aldrig rigtig troet på og følt selv, at man skulle bruge sange til og
påvirke folk politisk. Altså – det er jo politik alt, hvad vi gør, ikke. Vi synger også politiske sange, men på ingen måde
agiterende politiske sange. Men sange hvor folk selv må lave deres billeder og politiske løsninger.”
*****
1989

Prod. DJBFA og Michael Boesen

Povl Dissing, sang 1 – Allan Mortensen, sang og keyboard 1 – Lei Moe, sang 1 – Benny Holst, sang 1 – Troels Trier,
sang 1 – Rebecca Brüel, sang 1 – Michael Boesen, sang 1 – Tina Schäfer, sang 1 – Keld Heick, sang 1 – Hilda Heick,
sang 1 – Anne Grete, sang 1- Paul Banks, ak. guitar – Jan Irhøj, el-guitar – tromme- og bas sequencer
1. “Billig Kopi” (4.45)
2. “Instrumental”
3. “Vi Sejler Støt Med Strømmen”
4. “De Der Ta’r En Lille Tår”
5. “De Kopierer Og Vi Spiller”
Med Povl Dissing og mange flere
Fra kassettebåndet “Vi Spiller – De Kopierer”, som blev udgivet af DJBFA, som organiserer professionelle musikere og
komponister indenfor jazz og beat. Båndet blev sendt til samtlige folketingsmedlemmer og radiostationer, og meningen
var, at henlede deres opmærksomhed på, at pladesalget var faldende, idet der i stor stil blev piratkopieret, dvs. overspillet fra plade til kassettebånd, (“man tror det er lyv, én lille plade, den bli’r hurtigt til syv”). Foreningen ønskede, at
der blev indført et vederlag til musikerne for uindspillede bånd, idet musikerne levede af den beskedne afgift, de fik ind
fra deres plader. Aktionen må siges at være lykkedes, idet afgiften i dag indbringer adskillige millioner kr. til fordeling
hvert år.
PD medvirker kun på (1), som er skrevet af Benny Andersen og Michael Boesen. Musikken og arrangementet stod
Allan Mortensen for. Et godt swingende og rockende nummer.
1989

1989.jun.4.

1-5 – TAPE “VI SPILLER – DE KOPIERER” DJBFA
*****
Danmarks Radio TV, Provinsenheden – Prod. Leif Fritsdal
Live Nordisk Venskabsbyfestival i Thisted.

Povl Dissing, sang (Danmark) – Rasmus Lyberth, sang (Grønland) – Barbara Helsingius, sang (Finland) – Mikael
Wiehe, sang (Sverige) – Birgitte Grimstad, (Norge) konferencier – Sid Janson, konferencier
1. “Nordiske Viser” (30.00)
Med Povl Dissing m.fl.
*****

1989.juli

DR P3 - Prod. Jørgen Pyndt, Aalborg - Live fra Skagen Festival

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Jens Jefsen, bas - John von Daler, violin - Christian Søgård,
harmonika - Svend-Erik Nørregaard, trommer
“Aften Live - Dissing/Andersen” (15.00?)
1. “Den Lille Mand Fra Bjerget”* (4.50)
2. “Bjørnen Vågner” (5.13)
3. “Go’ Nu Nat”* (1.29) (edit.) (“Far Nu Vel”)
4. “Go’ Nu Nat”* (2.26) (“Far Nu Vel”)
5. “Go’ Nu Nat”* (2.46) (“Far Nu Vel”)
6. “Svantes Lykkelige Dag”
7. “Bien Og Blomsten” (3.50)
8. “Pjerrot, Pjerrot Græd Nu Ikke” (4.32)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra udsendelsen “Aften Live” sendt 27. november 1989. Måske blev (1-3) sendt første gang, og (1-3,6,7) ved en senere
lejlighed? (6,7) er ekstra-numre. (3) er “Go’ Nu Nat” med ny tekst, som er tilpasset til lejligheden. Efter denne blev
spillet “Svantes Lykkelige Dag”, men den blev ikke udsendt i radioen.
Optagelsen viser, at trommer ikke er nødvendige, når PD og BA slår sig løs. Alt for mange instrumenter forstyrrer
billedet. (1) får en række tilråb fra PD med på vejen og et mellemspil fra Søgård over “Det var en lørdag aften”. (2)
introduceres - som sædvanlig, som én publikum skal synge med på. PD: “Se, vi ku’ godt tænke os, hvis det ku’ lykkes
for os her i aften, sammen med Jer, at gøre sammen med Jer, et lille eksperiment. Det er nu ikke så lille endda, vel Benny? Det drejer sig om, at vi er ude på, at vi skal synge en sang sammen. Eller i hvert fald noget af én! Og det drejer sig
om en gammel russisk folkevise, som vi har været betaget af i mange år, men haft svært ved at bruge til noget på grund
af - ka’ man ik’ godt sige visse sprogproblemer - Benny? Det er nogle problemer Benny, han har overvundet, for godt et
års tid siden, på den måde, at han skrev en ny tekst til denne gamle melodi. Oven i købet på dansk! Han kalder den for Benny kalder den “Bjørnen Vågner” og eksperimentet går ud på, at vi her oppe bliver lidt fjerne. Det varer selvfølgelig
kun indtil sangen er forbi. Vi bli’r lidt fjerne, fordi vi forestiller os, at vi slet ikke er her i den store badmintonhal ved
Skagen Festival, men at vi sidder ude på en af de store russiske stepper, sammen med den allerbedste del - sammen med
cremen - af Don kosakkernes store kor! Og det er Jer! Er I med på den? Vi begynder på den, lidt før vi når helt frem til
stepperne.”
PD starter på (4) på den sædvanlige måde, men stopper så op, og forklarer, at Benny lige har skrevet en ny tekst, som
handler om Skagens Festival. I radioudsendelsen er de indledende sekunder ikke med, men det er de på (5), som er
indlagt i en bog på 196 sider om festivalen. Der er i alt 20 numre på CD’en.
I anledning af Skagen Festivalens 25 års jubilæum i 1995, fremstillede Danmarks Radio, Distrikt Aalborg, en fødselsdagsgave. En CD i 950 eksemplarer, som blev solgt under årets festival. Den indeholdt optagelser fra 1979 til 1994. Et
samleobjekt fra første dag. Folkemusikforlaget Millstream i Sønderjylland sælger/solgte restoplaget!
1995.jul.

4 - CD “SKAGEN FESTIVAL 25 ÅR” DRAa 95

2010

5 - BOG + CD ”SKAGEN FESTIVAL GENNEM 40 ÅR” FORLAGET NORDKRAFT
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1989.juli

Danmarks Radio - Live fra “Skagens Vise Workshop”

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, klaver - Jens Jefsen, bas
1. “Improvisation Om Bord”* (2.36) ikke komplet
2. “Se, Det Summer Af Sol Over Engen” (1.01)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Første gang (1) spilles af duoen. Tekst af Drachmann, musik af Dissing. Desværre startes der lidt inde i sangen. Det
lyder som om BA spiller på el-orgel. (2) er Workshoppens kendingsmelodi, og spilles solo af BA.
*****
1989?
Povl Dissing, sang og guitar
“Kraka” af Århus
Med Povl Dissing
PD optrådte i en udsendelse fra Ensted elektricitetsværk ved Åbenrå, hvor energispecialisten Sigfred Christiansen opvejede fordele og ulemper ved kulfyrede elværker frem for atomkraft. Udsendelsens midtpunkt var skibet “Kraka”, som
sejlede mellem de steder, hvor optagelserne fandt sted. Indholdet kendes ikke.

*****
1989.aug.11.

Danmarks Radio TV, Provinsenheden - Prod. Hans Lydiksen
Tilrettel. Finn Dyrnesli og Niels Hovgaard -

Povl Dissing, sang og guitar - John von Daler, violin - Chr. Søgård, harmonika - Lars Lilholt Band
1. “I Dur På Mols” (46.00)
Med Povl Dissing m.fl.
‘Det syvende af ni uformelle sommerprogrammer, direkte fra Sølballegaard i Mols Bjerge. Et program med sang og
musik og meninger i den danske sommer.’ Indholdet kendes ikke, men der blev sunget nogle sømandssange.
*****
1989.sep.26.

Danmarks Radio TV, B&U - Dansk bearb. Anne Lilmoes

Povl Dissing, fortæller
1. “Historien Om Den Søvnige Dal” (25.00)
Med Povl Dissing
‘Povl Dissing fortæller en gammel amerikansk spøgelseshistorie om en skolelærer, som fordrives fra den søvnige dal af
en rytter uden hoved’. En blanding af dukketeater, silhuetklip og tegninger. Fra udsendelsen “Klokken 5”. En
amerikansk film fra den berømte ‘Rabbit Ears Production’ fra 1988. Glenn Close er fortæller i US udgaven. Filmen
hedder ”Sleepy Hollow”.
*****
1989.dec.1.

Danmarks Radio TV, B&U - Dansk bearb. Anne Lilmoes

Povl Dissing, fortæller
1. “Olssons Postejer” (14.00)
Med Povl Dissing
‘Hvordan kan det gå til, at præsten finder en lille abe i sin postej? Povl Dissing fortæller historien, der bygger på Peter
Cohens billedbog.’
*****
1989.dec.8.

DR - P3, Tilrettel. Mik Schack og Jens Jørgen Gjedsted

Povl Dissing
“Fede Tider” 1-4
Med Povl Dissing
Sendt 8. december 1989. ‘Stemningsbilleder fra en beattid. Den gang i 1970’erne, da man lå ned til koncert!’ PD
medvirker, men indholdet kendes ikke.
*****

1989.dec.22.

Danmarks Radio - Live i studiet, Tilrettel. Michael Juul Sørensen

Povl Dissing, sang og guitar 1,2,4,6 - Benny Andersen, klaver 1,2,6, sang 4, oplæsning 5 - Tine Grundal, sang 3
1. “Juletræet Med Sin Pynt” (1.38)
2. “Sikken Voldsom Trængsel Og Alarm” (2.49)
3. “Juleaftens Hygge” (1.50)
4. “Kimer I Klokker” (1.54)
5. “Før Jul” (0.47)
6. “En Rose Så Jeg Skyde” (1.55)
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra radioudsendelsen “Morgennisserne”. “Juleaftenshygge” er “Svantes Lykkelige Dag” med en til lejligheden nyskrevet juletekst, som synges af Bakkesangerinden Tine Grundal. “Før Jul” er et digt af Benny Andersen, som han selv læser.
Da PD kommer til mikrofonen, siger han: “Go’ mor’en!” Den kvindelige morgennisse siger: “Er det dejligt at være
oppe så tidligt?” PD: “Det er pragtfuldt! Jeg har prøvet det tit, men mere fra den anden side!” Morgennissen: “Hvad
mener du?” PD: “Jeg har tit været med til at gå i seng ved fire-tiden, men jeg synes, der er sjældent vi står op klokken
fire.” For nu at skære det ud i pap.
*****
1989.dec.31.

TV 2/Lorry

Povl Dissing, sang og guitar - Benny Andersen, piano - Jens Jefsen, bas
1. “Længsel Efter Sverige”
Med Povl Dissing og Benny Andersen
Fra en udsendelse Nytårsaften 1989, hvor TV Lorry sendte for første gang.
*****

