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musik interview

der senere i livet igen parkede på øre-
tævernes holdeplads.

Folk blev sindssyge
Da han ændrede en sølle takt og be-
gyndte at spille sine sange i en blues’et 
udgave, slog det klik for publikum. 

- De tre harmonier fra bluesmusikken 
fuckede folk totalt op. Tidligere havde 
jeg sunget mine sørgelige sange i tre 
fjerdedele, og nu fik de en helt anden 
rytme med fire takter. Folk var ved at 
blive sindssyge, og da var det, at jeg 
skulle til at benytte bagdørene på spil-
lestederne til at slippe væk ind imel-
lem, fortæller han og ryster på hove-
det, så den tynde hestehale gynger.

Det er snart 50 år siden, at Povl Dis-
sing blev berømt. Eller berygtet.

- I avisen stod der hver anden dag: 
”Han kan jo ikke synge! Det burde være 
forbudt”, siger Povl Dissing og klukker.

Da han begyndte karrieren i sit første 
band ”The Hotdogs” som 13-årig, spil-
lede han trommer. Men da gruppen fik 
en trompetist med, blev den unge Povl 
lamslået over, hvor meget lyd der kun-
ne presses ud af sådan et horn. Derfor 
kastede han sig over trompeten, der 
blev hans adgangsbillet til jazzklub-
berne i 1950’erne. 

- Det fik dog en brat ende, fordi jeg 
slog mine fortænder ud efter et uheld 
på skøjter. I stedet begyndte jeg at 
klimpre lidt på en guitar, og efter noget 
tid begyndte mine egne smertefulde 
sange at ændre karakter. De blev mere 
og mere blues’ede på grund af min in-
spiration fra Leadbelly og Snooks Eag-
lin. Det er de samme tre sørgelige ak-
korder, jeg klynger mig til i dag.

Græd som pisket
Allerede mens Povl Dissing blæste i 
trompeten, kunne han mærke, at hans 
stemme også kunne noget på egen 
hånd. En aften i midten af 1960’erne 
på Las Vegas i Dahlerupsgade tilbød 
han i overmod, at han gerne ville syn-
ge nogle sange, hvis de en dag mang-
lede nogen på programmet. Den dag 
kom snart, og derfor stod Povl Dissing 
alene scenen og sang ”Giv mig en hest 
mor” og ”I en sal på hospitalet”.

- Der skete simpelthen noget den al-
lerførste aften. Nogle skred og smæk-
kede med døren, mens andre nød det 
i fulde drag. Det var enten det værste, 
folk havde hørt, eller noget af det fede-
ste, de havde oplevet, husker han.

Det har aldrig generet ham, at folk 
lo eller gik fra hans koncerter. Et an-
det af hans store forbilleder er nemlig 
klovnen. 

- Dét der med at balancere på den 
tynde line mellem gråd og latter har 
altid været meget spændende for mig. 
Da jeg begyndte at fremføre mine san-
ge som blues, virkede det komisk på en 
eller måde. Eller måske var det bare 
grinagtigt, at jeg gjorde det. Jeg er al-
drig blevet fornærmet, hvis folk har 
grinet. Der er jo også folk, der griner, 
fordi de er nær ved at græde, fortæller 
Povl Dissing.

Han har selv grædt talrige gange 
undervejs, når musikken og melodier-
ne for alvor ruskede i ham. Da han ind-
spillede ”Smertefulde sange” i 2010, 
græd han som pisket, da han sang om 
lille Anna, der får tæsk af sin far og dør.

- Hvis jeg sang den og samtidig kom 
til at tænke på mit elskede barnebarn, 

den der søde lille pige, skulle jeg lige 
ud i gården og ryge en smøg for mig 
selv. Jeg skulle lige over det dér sted, 
hvor teksten meget simpelt fortæller, 
at den lille pige ikke kommer hjem til 
mor igen. Det er bekræftende for mig, 
at teksterne og melodierne stadig kan 
være så smukke, enkle og rørende, og 
man ikke er blevet immun for de store 
følelser, forklarer Povl Dissing.

Ikke synderligt smuk
Povl Dissing første publikum syntes 
ikke, han var særlig køn, uanset om 
han fik langt hår eller lod sig plysse. 
De noterede sig oven i købet, at han 
svedte alt for meget, den stakkels 
mand. Derfor er sangen ”Den grimme-
ste mand i byen” blevet hængende som 
én, folk forbinder ham med. 

- Jeg har aldrig været tynget af at 
være et specielt smukt menneske. 
Snarere tværtimod tror jeg, konstate-
rer han ligefremt, som talte han om 
farven på sine sokker.

Det er ikke sjældent, folk spørger, 
om han vil spille den om den grimme 
mand, selv om han er ude for at optræ-
de med Svante-viser eller Grundtvig-
sange. Det sker næsten aldrig, han gi-
ver efter, da netop dén sang er røget ud 
på bænken for mange år siden.

- Den kan dog godt hives på banen, 
hvis den får lidt massage først, erken-
der Povl Dissing.

Det var Thøger Olsen, der stod bag 
flere af de finurlige sange, som han 
slog igennem med i slutningen af 
1960’erne. ”Kvælerslangen”, ”25 mi-
nutter endnu” og ”Lad mig blive til 
noget” var hans fordanskninger af 
sangskriverlegenden Shel Silversteins 
rablende og underfundige sange.

- De passede perfekt til mig disse 
sange, da det ikke lå til mig at skrive 
selv. Det falder mig ikke naturligt, og 
jeg har ikke nogen poetisk åre, der kan 
sættes i gang. Derfor tiltalte Silver-
steins groteske humor samt Thøgers 
ordrigdom og skægge oversættelser 
mig, fortæller Povl Dissing.

Det var også Thøger Olesen, der 
satte ham i gang med ”Giv mig en hest 
mor”. Den banede vejen for et egent-
ligt repertoire, og det er netop sange 
fra den periode, Povl Dissing genfor-
tolkede og finpudseder sidste år på al-
bummet ”Smertefulde sange”.

En fræk pornosanger
At det var en anden tid, han slog igen-
nem i, understreges af prædikatet 
”pornosanger”. Alene fordi han i san-
gen ”Kvælerslangen” synger det eks-
tremt tabubelagte og frække ord ”tis-
semand”. At dette uskyldige ord fik 
temperamentet i kog er morsomt at 
tænke på, når man nærstuderer tek-
sterne, som han senere sang sammen 
med Benny Holst og The Beefeaters. 
De var langt mere erotiske og billed-
rige, og ”Honningland” balancerer på 
kanten til det udpenslende: ”Dine tæn-
der føler sig frem, tungen søger sig et 
hjem, alting bli’r varmt og rødt, jeg fal-
der dybt og blødt, luk mig ind i dit hon-
ningland”. Tak for kaffe.

- Det var tekstforfatteren Laust 
Bengtsson, der kontaktede mig, da han 
havde en bunke sange liggende. Dem 
indspillede vi, inden Peter Thorup drog 
til England og Beefeaters gik i opløs-
ning. Folk var ikke særlig interesse-

rede i ”Nøgne Øjne”-pladen dengang, 
selv om den senere er blevet fremhæ-
vet som én af de første dansksprogede 
bluesplader. Den solgte stort set ikke 
dengang, men er alligevel endt med at 
blive lidt kultagtig, siger Povl Dissing.

Han udgjorde en del af en musikalsk 
fortrop, hvilket han ikke ænsede, mens 
han befandt sig i den. At være spyd-
spids og betræde nye stier kastede ikke 
mange koncerter af sig. Det er allige-
vel én af de plader, Povl Dissing har 
været mest glad for at medvirke på. I 
kølvandet på den bidrog han med sin 
efterspurgte vokal på endnu et kult-
album med Burning Red Ivanhoe.

Det var ”6 Elefantskovcikadeviser” 
med det syrede nummer ”Wallifanten” 
og det usædvanligt smukke nummer 
”Snehvidekys”. Det blev hans sidste 
medvirken i den danske syrerockhisto-
rie, da han efterfølgende fandt sam-
men med jazzpianisten og sangskrive-
ren Benny Andersen.

- Jeg kendte lidt til ham og hørte 
ham et par gange live, hvor jeg fik mø-
vet mig lidt ind på ham. Så førte skæb-
nen os sammen om et projekt, Erik 
Moseholm fra DR stod bag. Han satte 
troubadourer sammen med nyere dig-
tere, og jeg skyndte mig at sætte mig 
i nærheden af Benny. Jeg havde ellers 
opgivet at arbejde sammen med ham 
og havde lavet bandet Mor Danmark, 
der kæmpede imod Danmarks indlem-
melse i Fællesmarkedet i 1972.

”Der bliver solgt ud af din sjæl, Mor 
Danmark”, sang vi, fortæller Povl Dis-
sing, knytter næven og fortsætter: 
”Det var der sgu ikke rigtig nogen, der 

gad at høre på, og det virkede jo heller 
ikke”. 

Pludselig en dag dumpede der et 
brev ind fra Benny Andersens forlag, 
der skulle udgive bogen ”Svantes vi-
ser”. De ville også lave en plade med 
viserne, så flere af medlemmerne fra 
Mor Danmark hjalp med at indspille 
det album, der nok har betydet mest 
for Povl Dissings karriere.

- ”Svantes viser” fik enorm betyd-
ning for mine muligheder som ud-
øvende musiker. Med det fik jeg plud-
selig et blåt stempel, og mit publikum 
blev mere end fordoblet. Benny og jeg 
har arbejdet sammen lige siden, selv 
om vi har kørt vores egne projekter si-
deløbende. I flere år spillede jeg sam-
men med blandt andet Peter Thorup, 
John Von Daler og Christian Søgaard, 
inden jeg i begyndelsen af 1990’erne 
begyndte at spille sammen med mine 
sønner Jonas og Rasmus.

Et spørgsmål om liv og død
Det begyndte egentlig med et afbud 
fra Benny Andersen. Sønnen Ras-
mus havde brugt nogle af sangene 

i sin klaverundervisning, så Povl og 
han begyndte en lille duo, der hurtigt 
blev udvidet til en trio, da den ældste 
søn Jonas ikke ville nøjes med at være 
roadie og lydmand. Kort tid efter blev 
trioen til en kvartet, da de tre Dis-
sing’er fik selskab af kapelmesteren 
Las Nissen. 

Det lå lidt i kortene, at familien Dis-
sing en skønne dag skulle stå på en 
scene sammen, for allerede da dren-
gene var små, var hjemmet fyldt med 
musik og instrumenter.

- Jeg boede sammen med deres mor 
inde i kartoffelrækkerne på Østerbro. 
Vi havde et klaver og et trommesæt, 
som blev flittigt brugt. Jonas og Ras-
mus fik smag for duften i manegen al-
lerede som små drenge, hvor de drog 
med rundt i landet. Rasmus stod ude 
i bandrummet i en babylift på Fiskere-
stauranten i Skagen, mens Jonas - den 
bette lort på fire-fem år - sad inde på 
første række og var min mest trofaste 
publikummer. Når folk råbte ”buh” og 
”øv”, var han meget mere berørt af det 
end mig, fortæller Povl Dissing.

I flere end 15 år har Dissing-grup-
pen i flere udformninger været deres 
fælles levebrød. Nu er sønnerne gået 
skridtet videre og er begyndt at spille 
uden farmand. 

- Det er den bedste løsning, da jeg 
ikke bliver ved med at fare rundt, som 
jeg gjorde engang. Jeg kan godt have 
helt dårlig samvittighed over at have 
lokket dem med på den her galej, selv 
om de altid har følt sig tiltrukket af mu-
sikkens verden. Det må både have væ-
ret en byrde og en velsignelse for dem 
med det efternavn. Det har hjulpet dem 
til at få et publikum, men det har også 
hæmmet dem, præcis som det har for 
Johnny Madsens og Peter Bellis sønner. 
Mine sønner er heldigvis langt bedre 
musikere, end jeg nogensinde har væ-
ret, så de skal nok klare sig, understre-
ger Povl Dissing med ro i sindet.

Han beundrer sønnernes tilgang til 
musikbranchen. De går ind i det, som 
handlede det om liv og død.

- Men det gør det måske også på 
en måde, selv om det aldrig har væ-
ret min tilgang. Det har mere handlet 
om at slippe væk med livet i behold og 
vide, hvor bagdøren var, så jeg kunne 
slippe væk efter en koncert, siger han 
og kalder sig en heldig kartoffel.

Han bruger gentagne gange ordet 
held om sin karriere, fordi det ene pro-
jekt har ført videre til det næste, uden 
han selv har gjort noget for det. Han 
har blot taget sin telefon og sagt ja til 
endnu et spændende samarbejde.

- Jeg har fået mange gaver foræret, 
der har betydet, at jeg har rejst især 
Norge og Danmark tynde. Jeg har al-
drig fortrudt noget, for så havde jeg al-
drig sagt ja til det i første ombæring, 
understreger Povl Dissing.

At dele vandene
Der er omtrent 25 minutter endnu, in-
den fotografen skal forevige Povl Dis-
sing nede ved Isefjord og inde i hans 
kones åbne, lyse atelier. Derfor er der 
tid tilbage til at spørge om, hvordan 
det føles at være en højt elsket og in-
derligt hadet sanger.

- Jeg kan kun anbefale, at man de-
ler vandene. Det kan man leve af. Man 
når aldrig at blive højrøvet og tro, man 
er noget, fordi der konstant er nogen, 

der kritiserer én. Man bliver hele ti-
den holdt nede på jorden, og hver gang 
man tænker: ”Hold kæft, nu kører det 
godt”, kommer der lige et par drag 
over nakken. Hver gang jeg er gået 
i gang med noget nyt, har jeg været 
tvunget til at gå passioneret ind i det, 
siger Povl Dissing.

Få musikere i Danmark har turneret 
så intenst som ham. Og lige så mange 
år. Han har stået på scener i forsam-
lingshuse, optrådt på små værtshuse, 
til butikåbninger og sågar i stævnen på 
en båd i Svendborg Havn.

- Vi sejlede rundt i havnebassinet 
og optrådte på skift. Grete Sønck hav-
de taget turen rundt, før jeg sang ”25 
minutter endnu”, mens folk stod må-
bende inde på kajen. Det var helt fan-
tastisk at sejle forbi sit publikum. Men 
det var dog ikke så syret, som dengang 
jeg spillede pausemusik til speedway 
på Korskro-banen i Vestjylland. Det 
var Benny Holst, Freddy Fræk, mig 
samt to topløse go-go-piger. Når der 
var nogen kørere, der styrtede og fik 
åbent benbrud, trådte vi til, mens am-
bulancen kom og hentede dem. Vi kør-
te rundt på banen i en ladvogn og spil-
lede, mens de to tøser stod og svingede 
patterne ved tribunen. Det er noget af 
det vildeste, jeg har oplevet, udbryder 
Povl Dissing og ler inderligt.

Da latteren forstummer under de 
lyse bjælker, er det kun for et kort øje-
blik. Så begynder den igen at lune lo-
kalet og den lunkne kaffe op.

- Det har det været et fantastisk liv. 
Det har sgu aldrig været kedeligt, det 
har det godt nok ikke.

[ Jeg er stadigvæk 
fascineret af en sang som 
”25 minutter endnu”, der 
sammen med ”Svantes 
lykkelige dag” må være de 
to sange, jeg har sunget 
flest gange gennem 
karrieren

[ I starten syntes mange, 
jeg var en irriterende, fræk 
protestsanger. Det kom jeg 
til at leve af mange år
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