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NOISE og nærliggende uttrykk

Når kom støymusikken til Norge? Kanskje for 10 000 år siden? 
Hvem vet. Uansett som kunstnerisk lyduttrykk, er nok ikke 
begrepet støy klart nok. Noen anser jo bronselurer og tromming 
fra sjamaner som støy. Det er ikke det denne utgaven av Musikk 
fra Norge skal handle om. Her skal vi se nærmere på hvordan 
støymiljøet i Norge vokste fram, hovedsaklig fra tidlig på 1980-
tallet. Men røttene ligger lengre tilbake. Til futurisme, DADA-
isme og andre retninger innen samtidsmusikken før andre 
verdenskrig. Dette inkludert de første organisasjonene som f.eks. 
Ny musikk, via mer rendyrking med nye muligheter og instru-
mentalisering utover 1950 og 60-tallet. Introduksjon av moogen 
på andre halvdel av 1960-tallet og synthesizeres barndom på 1970
tallet åpnet ett hav av muligheter.  Det er dette havet, i korte trekk,
#4 av Musikk fra Norge vil forsøke å dokumentere. Først en 
oppsummerende historisk oversikt over utviklingen fram til og 
med 1980-tallet. 

I følge Wikipedia er støymusikk en; «musikksjanger som bruker 
lyder som under normale forhold vil kunne oppfattes som bråk, 
som grunnelement. Støy kan lett forveksles med lydkunst. 
Forskjellen på disse er at lydkunst fokuserer på særpreget ved 
hver enkelt lyd, mens støy dreier seg om den støyende effekten av 
alle musikkens elementer.»1 Nå er vel utviklingen innen støy 
kommet så langt at det bortimot er umulig å skille mellom støy og
lydkunst. Wikipedia oppgir bl.a. Tore H. Bøe som lydkunstner, en 
person som har vært sentral innen støymusikken i Norge siden 
1990-tallet. En annen er Maja Ratkje som har bakgrunn i både 
samtidsmusikken, jazz og støy. Som komponist og utøver er hun 
ikke redd for å blande alle disse uttrykkene sammen i ett uttrykk. 

Det er flere eksempler på at jazzmusikere har utforsket støy som 
musikalsk uttrykk. F.eks. regner mange jazzbandet Supersilent 
som et støyorkester. Det samme kan sies om KILLL og flere 
andre. Å sjangersette støymusikken er problematisk, da den ikke 
lar seg så lett definere i en sjanger, men heller som en holdning og
tilnærming som man finner innen mange sjangeruttrykk. 

Man finner støyelementer i rocken, bare tenk på motorsykkel 
rusingen som utgjør en bærende del av The Shangri-Las klassiker 
«Leader Of The Pack», eller Velvet Undergrounds eksperimenter-
ing på 1960-tallet for å ha nevnt noe. Låter som er klassikere 
innen rocken i dag. Senere finner man elementer i synthpop, 
techno, m.fl. Men det er i hovedsak de mer avant garde 
uttrykkene som oppfattes som støymusikk. 

«Alt som er nytt og rart, er ikkje nødvendigvis bra. Men 
støymusikk er eit veldig rikt uttrykk som brukar mange av dei 
same verkemidla som annan musikk. Viss ein er glad i lyd, og 
opnar seg for denne typen uttrykk, kan støymusikk vere både 
rørande og vakkert.» sa Maja Ratkje i et intervju med NRK i 
20102. Boyd Rice og Frankt Tovey lagde ett album de kalte «Easy
Listening For The Hard Of Hearing». Tittelen på det albumet og 
Ratkjes uttalelse oppsummerer på mange måter hva støymusikk er
for mange. Det er vakker, meningsfull musikk som fyller lytteren 
med emosjonelle uttrykk, på lik linje som andre stilarter fyller 
andres behov for musikk i hverdag og fest. For noen er støy-
musikken en uforenelig vegg av lyd som ikke gir noen mening, 
for andre den vakreste musikken i Verden. 

Så kan støy være rytmisk? Kan vi skille mellom urytmisk og 
rytmisk musikk i forhold til støysjangeren? Nei så lett er det ikke. 
Man har rytmisk musikk som definitivt er støy, på lik linje som at 
det meste av rytmisk musikk ikke er støymusikk. Men det som de 

1 https://no.wikipedia.org/wiki/Støy_(musikk) (2019-11-08)
2 https://www.nrk.no/kultur/kan-stoy-vere-vakkert_-1.7295485 (2019-11-08)

fleste oppfatter som den tradisjonelle støymusikken er ikke 
rytmisk. En kjent lydkunstner som Lasse Marhaug forholder seg 
sjeldent til rytmikk i sine uttrykk. Derimot har KILLL en sterk 
rytmikk i det meste de har gjort av musikk. 

Som så mange ganger når man blander inn sjanger i definisjonene
så er forklaringene mange og sjeldent enige. Når det kommer til 
støymusikk er det ikke noen tommelfingerregel å forholde seg til. 
«Jeg elsker å være i en sånn setting der alt er lov.»3 uttalte Maja 
Ratkje i et intervju, og ja det er noe av grunnpilarene i støymu-
sikken4. Det er kun fantasien og muligheten til å reprodusere den i
lyd som setter begrensninger. 

Lasse Marhaug er en klassisk støymusiker som ofte samarbeider 
med improvisasjonsmusikere og som hele tiden er på søk etter 
nye måter å uttrykke seg på. Andre igjen utforsker det universet 
de har skaffet seg og forholder seg til det, som f.eks. Torstein 
Wjiik. Andre er mer sentrert midt i mellom disse to, sånn som 
f.eks. Christian Blandhoel som bruker sin bakgrunn som billed-
kunstner til å dra inn visuelle virkemidler i tillegg til musikken. 
Han lager også egne gitarlignende instrumenter som han kaller 
feedbackere, som han bruker i sitt musikalske uttrykk. 

Lydkildene er ofte særegne, men ikke alltid eksklusive for støy-
musikere. I no input brukes ett mixebord som «kortsluttes» og på 
det viset lager lyd, andre bruker trykkluftbor, metalgjenstander, 
lyden av togkollisjoner, flystøy og annet. Atter andre forholder 
seg til mer konvensjonelle instrumenter som lap top programmer, 
synth, gitar feedback og andre musikkinstrumenteringer. Det 
finnes ingen begrensninger når alt er lov. Så å definere hva som er
støymusikk og hva som ikke er det er bortimot en umulig 
oppgave. Likefullt er det noen artister som hovedsaklig er 
støymusikere, som f.eks. Lasse Marhaug, Torstein Wjiik og 
Ronny Wærnes. Andre gjør både støymusikk og andre sjangre, 
som f.eks. Maja Ratkje, Tore H. Böe og Strangerous. 

I denne utgaven av Musikk fra Norge er støy og industrimusikk 
definert ut fra det som blir oppfattet og er uttalt støy eller industri-
musikk. Unntakene er når disse oppfatningene og utsagnene helt 
klart ikke kan klassifiseres som støy da de definitivt tilhører en 
annen sjanger. Det er selvsagt en øvelse de fleste vil ha en 
oppfatning om, og som ikke alltid er i samsvar med alles 
oppfatning. Det må man bare leve med. 

Tidligere har dette emnet stort sett blitt stemoderlig behandlet, 
spesielt i Norge, når det kommer til analyser, artikler og 
utredninger. Noe finnes men det er som sagt lite og dekker ikke 
historien og utviklingen. Her skal man prøve å vise utviklingen av
støyscenen i Norge. For å gjøre det er man også nødt til å se litt 
mot nærliggende sjangre og uttrykk. Noe Bjørn Hatterud gjorde i 
en lengre artikkel i Bokvennen Litterært Magasin #4 (2015) og på
nett på Ballade.no5 Der påpekes den relativt korte avstanden 
mellom støymusikken og samtidsmusikken til f.eks. Karl Heinz 
Stockhausen og John Cage. Samtidig lang nok til at det er to 
sjangre med hvert sitt særtrekk,  Der skriver han bl.a.; 
«Samtidsmusikken, avantgardemusikken, og senere popmusikkens
estetisering av det som opprinnelig ble oppfattet som støy-
elementer i musikk, førte til at våre ører vente seg til ulydene, og 
ble glade i dem.»

#4 er skrevet av; Tore Stemland. 

Trykt hos Lasertrykk.no i 100 eksemplarer. 

3 https://www.oblad.no/kultursaker-fra-oppegard/kultursaker-fra-ski/musikk/mot-
jazzmusikkens-ytterkanter/s/2-2.2610-1.5531832 (2020-04-04)
4 https://vimeo.com/296587028 (2019-11-08)
5 http://www.ballade.no/sak/en-persons-vellyd-er-en-annen-persons-stoy/ (2019-
11-08)



HISTORISK OPPHAV 

Hvis man vil kan man trekke støymusikken tilbake til steinalder-
en, da mennesker begynt å lage det vi i dag vil betegne som 
primitive instrumenter. Man regner også med at de utviklet vokale
trekk som kan sies å være sang. En fransk forsker mener at de 
jodlet mens de malte sine hulemalerier!6 Det er selvsagt en teori, 
men muligheten for at de sang og utviklet musikk ved hjelp av 
romklangen i hulene er en fascinerende tanke. Det er også funnet 
fløyter fra steinalderen7 noe som viser at de skapte musikk. 

At de sang og lagde musikk i steinalderen i Norge er trolig. «I 
Nordland og Nord-Trøndelag finnes grotter som var i bruk i 
steinalderen. Særlig kjent er Kirkhelleren på Træna, der folk 
søkte ly for 6000 år siden, og akustikken er på katedral-nivå.»8 
Forskere tror at å nynne inn mot krumninger av huleveggene, 
frembrakte lyder som etterlignet lydene til dyrene som var 
avbildet der. Det er jo også mulig de lagde sang og musikk for 
underholdningens skyld. 

For ca 5000 år siden ble det skapt det hittil eldste musikkinstru-
mentet funnet i Norge9. En brummer (eller hurre) er et urgammelt 
lydinstrument som kjennes fra ritualer og seremonier i mange 
deler av verden. Det ble funnet på Tuv ved Saltstraumen i Bodø 
kommune i 1990. En av arkeologene som fant brummeren, Hein 
B. Bjerck har senere spilt på denne og opptakene utgitt på CD.10 
Lyden er original og likefullt kan den forveksles med lyden av 
vind som presser seg inn i en smal åpning. Så er det støy? Det er 
ihvertfall ikke rytmisk musikk og ja, muligens det første forsøket 
på støymusikk i Norge, men da høyst sannsynlig ment som 
lydkulisse i en rituell sammenheng. 

CD coveret til arkeolog Hein B. Bjerck to forskjellige spillinger.

Senere har man fått runebommer og andre slaginstrumenter. Ofte 
er disse knyttet til forskjellige former for ritualer. I bronsealderen 
finner man lurer. Trolig ble de første lurene laget før bronse-
alderen og da med never eller treemner. Senere fikk man bukke-
horn, munnharpe og en rekke andre instrumenter. I takt med 
utviklingen ble det også skapt en forventning av systematikk i 
musikken og at denne ble komponert. Det er nok trolig at 
komponering oppsto allerede i steinalderen, men det vet man ikke
sikkert. Det skulle egentlig i store trekk skje lite av interesse for 
temaet musikalsk støy, før man fikk den industrielle revolusjon. 
Med den kom maskinene og dets lydrike. Noen ble skremt av 
disse lydene, andre inspirert. Maskinenes brumming, banking og 
andre lydlandskaper varslet om nye tider med nye tolkninger av 
hva som kunne kalles musikk og hvordan denne skulle og kunne  
framføres. Med det var grunnlaget for støymusikken skapt. 
 
STØYMUSIKKENS RØTTER

6 https://forskning.no/musikk-arkeologi-kunst-og-litteratur/sanger-fra-
steinalderen/966406
7 https://forskning.no/historie-arkeologi/floytespill-i-steinalderen/913346
8 https://no.wikipedia.org/wiki/Steinalderen_i_Norge#Sang_og_musikk
9 http://saltstraumen.info/?id=1641994680
10 https://www.discogs.com/Hein-B-Bjerck-Steinalderlyd-Brummeren-Fra-
Saltstraumen/release/6624353

Ett viktig utgangspunkt for støymusikken er kunstretningen 
futurisme, Det er i følge snl.no/futurisme: «...en italiensk 
kunstretning som dyrket det moderne og erklærte den klassiske 
kulturens død i teknikkens og krigens tidsalder.». Dessverre 
skjemmes denne av sin fascistiske opphavsmann  Filippo 
Tommaso Marinetti. En glødene fascist som skrev manifestet  
«Manifesto del Futurismo» (1909). Dette manifestet inspirerte 
flere av samtidens kunstnere til å søke etter skjønnheten i 
maskiner og etterhvert lyden av disse, men få av dem var facister. 

En av disse er Luigi Carlo Filippo Russolo, som var en italiensk 
maler, komponist og kjent for å ha bygget en rekke eksperimen-
telle musikkinstrumenter, som også var en av futurismens tidligste
følgere. Han er kjent som en av verdens første støymusikere med 
flere slike konserter i 1913-14 og etter første verdenskrig blandt 
annet i Paris i 1921. Her spilte han på flere av sine akustiske 
støyinstrumenter, som han kalte Intonarumori11. Disse konsertene 
kom etter at han hadde publisert flere manifester der han la fram 
sine teorier om hva han så på som framtidens musikk, og da 
basert på støy. Spesielt har hans manifest  L'Arte dei Rumori (The 
Art of Noises12) blitt stående som en ledetråd for mange musikere 
og komponister i etterkant. En høyst personlig artikkel om hans 
opplevelser av en futuristisk konsert i Roma, som har utviklet seg 
til å bli ett støymanifest. 

Foto av Russolo på en av sine intonarumori instrumenter.

Ett av mange utslag av en sterk søken etter nye uttrykksmåter sto 
Tristan Tzara for. Han var en av grunnleggerne av DADA 
bevegelsen, som i 1916 hadde «slukt» opp futurismen og var nå 
den ledende kunstretningen. Tzara ble raskt en slags leder av 
denne retningen og fikk startet DADAist foreninger/møtesteder 
flere plasser i Europa. Han var også en glødende antifascist som 
tok avstand fra de mer fascistiske sidene ved futurismen13.

DADAismen ble herjet av indre splid og førte til nye retninger 
innen kunsten. En av disse var surrealismen. På en surrealist aften
en gang på 1920 tallet introduserte Tzara et dikt som besto av ord 
og setninger han trakk tilfeldig opp av en hatt14. Dette inspirerte 
bl.a. Brion Gysin til å klippe opp aviser sommeren 1959 for 
deretter sette ordene tilfeldig sammen15. Dette igjen inspirerte 
William Burroghs til å samtykke til at Industrial Records fikk gi 
ut en LP med tilfeldige ord, tanker, utdrag av drømmer etc som 
han hadde spilt inn. Denne LPen kom ut som «Nothing Here But 
The Recordings» i 1981. 

Andre var også inspirert av cut up teknikken, men da som musikk 
snarere enn som lyrikk. Særlig under paraplyene lydkunst og 
samtidsmusikk finner vi eksempler på dette i mer eller mindre 
grad, fra 1950-tallet til d.d. Innen rocken finner man flere 
eksempler på dette, mest kjent er vel «Revolution No. 9» på 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Intonarumori
12 http://www.ubu.com/papers/russolo.html
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara
14 https://391.org/manifestos/1920-dada-manifesto-feeble-love-bitter-love-tristan-
tzara/
15 http://www.ubu.com/papers/burroughs_gysin.html og Christian Grimshei - 
Elektronisk ekstase (Oslo kommune rusmiddeletaten, 2000) s. 26



Beatles sitt album «The Beatles» (også kjent som The White 
Album16). Andre lyd-kunstnere som Finn Mortensen, Genesis P-
Orridge, Merzbow og The Haters har også brukt denne teknikken,
eller latt seg inspirere av filosofien bak teknikken. Mest «kjent» 
for bruk av cut up er nok Pierre Henry og Nurse With Wound. 

Med samplere har denne måten å inkorporere lyd i musikken blitt 
mer og mer vanlig17, særlig fra 1990-tallet og fram til i dag. 
Musikk som har blitt brukt både som soundtrack på filmer og TV 
serier, til moderne ballett. Her hjemme er dette kanskje mest kjent
i form av Rolf Wallin sin cut up av en nyttårs-tale eller 
kunstnerkollektivet KOKS som i lag med Göbbels A Go Go laget 
«The Willkoks Talk» hvor de satte musikk til en tale. Begge 
bruker politiske taler som utgangspunkt i sin kunst. Mange har 
også brukt denne teknikken i andre kunstneriske former som 
f.eks. foto og film. Her hjemme er filmene til Norsk/Danske 
Sverre H. Kristensen sterkt inspirert av denne teknikken. Han har 
også laget støymusikk i gruppen Anus Presley mm.

På 1970-tallet utspant den moderne støymusikkens forspill seg i 
all hovedsak. I England utviklet den DADA inspirerte musikk- og 
performancegruppen COUM Transmissions (1969 - 1976) seg til 
å bli bandet Throbbing Gristle (TG) på midten av 1970-tallet18. De
ville ha full kontroll over sin musikk og sine utgivelser så de 
startet plateselskapet Industrial Records19. Selskapets navn skulle 
bli navnet på deres nye sjanger av musikk, nemlig Industrial 
Music (industri-musikk på norsk)20, som av mange kalles 
støymusikk, men er egentlig en subsjanger av støyen da de deler 
estetikken og tilnærmingen til musikken, men industrimusikk går 
ikke av veien for å blande inn rytmiske partier i sitt uttrykk. 
Senere kjent som rytmisk støy musikk.

Industrimusikk sjangeren beskrives slik på Wikipedia; «Sjangeren
er etterhvert splittet opp i flere retninger, men i hovedsak kan den 
beskrives som musikk som baserer seg på industriell lyd, støy, og 
andre lydkilder som i utgangspunktet ikke til daglig beskrives som
musikalske kilder.»21. AllMusic definerer industrial music slik; 
«...was initially a blend of avant-garde electronics experiments 
(tape music, musique concrète, white noise, synthesizers, 
sequencers, etc.) and punk provocation.»22. I en artikkel om 
amerikaneren Boyd Rice, under artistnavnet NON, i Requiem #44
beskrives hans uttrykk som industriell musikk. Nærmere bestemt 
«...all musikk som ikke er direkte melodisk og til tider meget 
anstrengende ofte uten klare melodi linjer og normele 
instrumenter.f.ex Lou Reeds Metal machine music som er hva 
tittelen antyder, metal maskin musikk.»23. Eller som Paul Hegarty 
omtaler det; «Noise is like the avant-garde-always what seeks to 
be ahead...»24. Alltid søken etter nye måter å uttrykke seg på.
I USA på midten av 1970-tallet kom en liten bølge av artister som
i etterkant har blitt innlemmet i sjangeren industrimusikk. Boyd 
Rice/NON sine utgivelser og Lou Reeds «Metal Machine Music» 
(1975), hans eneste album i sjangeren, er nevnt. Reeds album 
inspirerer mange den dag i dag og som står som en milepæl i 
støymusikkens historie. For mange er det før og etter det albumet. 
Av de som har latt seg inspirere finner man bl.a. norske Jazkamer,
som har gitt ut to album som heter «Metal Music Machine» 
(2006) og «Metal Music Machine 2» (2010) med klar preferanse 
til Lou Reed sitt album. Svært mange regner Reed sitt album som 
starten på industrimusikken. Atter andre henviser til Throbbing 

16 https://no.wikipedia.org/wiki/The_Beatles_(White_Album)
17 Christian Grimshei - Elektronisk ekstase (Oslo kommune rusmiddeletaten, 
2000) s. 26
18 https://en.wikipedia.org/wiki/COUM_Transmissions og Requiem #44, s. 30
19 Red Ronnies Bazar 3
20 https://no.wikipedia.org/wiki/Industrimusikk
21 https://no.wikipedia.org/wiki/Industrimusikk
22 https://www.allmusic.com/style/industrial-ma0000002658
23 Requiem #44, s. 20
24 Paul Hegarty – Noise/Music A History (Continuum, 2007, s. 11)

Gristle, eller helt tilbake til Russolo. Uansett er navnet industrial 
music knyttet opp mot plateselskapet Industrial Records. De 
knyttet mot slutten av 1970-tallet til seg grupper og artister i 
samme sjanger som f.eks. Skottene Thomas Leer & Robert 
Rental. Australske SPK, Amerikaneren Monte Cazzazza og 
engelske Cabaret Voltaire. Selskapet ga også ut artister som ikke 
kan sies at de var en del av industrimusikk sjangeren. Likefullt 
har artistene som er nevnt her blitt klassifisert som industrimusikk
(det gjelder i hovedsak deres tidligste utgivelser da alle de nevnte 
ble mer og mer orientert opp mot synthpop etterhvert, med unntak
av Cazzazza.)

I følge Wikipedia kom denne sjangeren til «...Norge med band og 
artister som for eksempel Psykisk tortur og Lasse Marhaug.»25. 
(Begge er forøvrig ennå aktive innen sjangeren) Vi snakker her 
om 1980-tallet og første halvdel av 1990-tallet. Andre fra den 
første perioden som kan nevnes er Medium, Autentisk film, 
Juryen, og m.fl. som man kommer tilbake til senere i dette 
nummeret. Det må nevnes at Medium hadde personlig kontakt 
med Throbbing Gristle26, som en av svært få i Norge, og dermed 
ett av få bindeledd mellom den første bølgen av industrimusikk i 
England og den første norske scenen, som vokste fram på 1980-
tallet. Medium i sin tur inspirerte flere andre i Norge.

IMPROVISASJON

Bjørn Hatterud skriver i en artikkel at «En persons vellyd er en 
annen persons støy. Støy i musikk er kroneksempelet på at ulike 
kulturer, tider, materielle forhold og ideer gir ulike forestillinger 
om hva som låter støyende og ikke. Støy er et fleksibelt begrep.»27 
Ut fra den definisjonen forstår man hvor vanskelig det er å luke ut
hva som er støymusikk og hva som ikke er det. Spesielt når man 
ser på alle de glidene overgangene mot ambient, rytmisk musikk, 
samtidsmusikk, lydkunst, fri improvisasjon, industrimusikk osv. 

Hatterud skriver i nevnte artikkel også at «De fleste av oss vil 
oppfatte sammen-setninger av lyder uten tradisjonelle, vestlige, 
romantiske harmonier, toneintervaller og instrumenter som støy.».
Det fremmede som ikke behager blir gjerne oppfattet som støy. Et
begrep som ble stemplet på elektrisk gitar, synth og andre instru-
menter når de dukket opp første gang. Instrumenter som de fleste 
nå har vendt seg til og oppfatter som velklingende instrumenter i 
dag. Andre lydkilder oppfattes og omtales ennå som støy, f.eks. 
flystøy. Det er en lydkilde få oppfatter som musikk eller i det 
minste som behagelig å høre på, selv om noen foretrekker flystøy 
i en avdempet form når man har søvnproblemer og vil sove! I den 
sammenheng er det nok ikke å regne som musikk, men kan 
fortsatt oppfattes som behagelig. 

Ikke all støymusikk, men mye av den, er improvisert. Altså skapt 
og framført der og da på basis av utøverens forhåndskunnskaper 
og tilgjengelige lydkilder. Dette skiller støymusikken fra mange 
andre sjangere, med sterkest unntak av jazzimprovisasjon. 
Sistnevnte baserer seg på «...en spontan tilnærming til hvordan 
musikalske elementer, som for eksempel melodi og rytme, kan 
settes sammen. Dette kan sammenlignes med måten vi tilpasser 
ord og setninger på når vi snakker.»28 Musikalsk improvisasjon er
øyeblikkets musikk. «Jazzmusikeren og komponisten Wayne 
Shorter har beskrevet det som at komposisjon og improvisasjon 
egentlig er det samme: å komponere er å improvisere langsomt, 
mens å improvisere er å komponere raskt.»29 Improvisasjon i mer 
eller mindre grad finner vi all form for rytmisk musikk, men støy 

25 https://no.wikipedia.org/wiki/Industrimusikk
26 http://rogalyd.no/artist/thorbjorn-gronning-1959-1991
27 http://www.ballade.no/sak/en-persons-vellyd-er-en-annen-persons-stoy/
28 https://snl.no/improvisasjon_-_musikk
29 https://snl.no/improvisasjon_-_musikk



er sjelden rytmisk. Det er forøvrig mange eksempler på at jazz-
musikere har oppdaget støy igjennom improvisasjon og omvendt. 
Tom Løberg Hovinbøle skriver i forordet til boken «Lyttekunst» 
om sin tilnærming til støymusikken; «Jeg kom til støy via impro-
visasjon og felles for alle støyartistene var det å improvisere...»30. 

Når musikken og uttrykket skapes i øyeblikket oppstår det noen 
problemer med copyright (opphavsrettigheter) som den engelske 
støykunstneren Mattin har sett nærmere på i sitt manifest «ANTI-
COPYRIGHT». Her prøver han (og lykkes svært godt) i å 
konkretisere hva øyeblikkets kunst er, og han er langt på vei enig 
med Wayne Shorter i avsnittet over her. Improvisjon er å kompo-
nere raskt. Deretter kommer spørsmål om kunstnerisk opphav inn.
Mange lar seg begrense i sin utfoldelse av at man må skape noe 
nytt, andre gir totalt faen i de stengslene. Mattin skriver i sin 
«Theses on noise» at «The old conception of noise was to belive 
in freedom, the new conception of noise is to achive freedom.» 
(fritt oversatt blir det; Den gamle forestillingen om støy var å tro 
på frihet, den nye forestillingen om støy er å oppnå frihet.)

Søken etter frihet, av å kunne uttrykke hva man vil uten restrik-
sjoner er ett av kjennetegnene på støymusikk. Harald Fetveit 
(Dans for voksne mm) har en fin definisjon; «Med øra på vidt 
gap står en verden av støy til disposisjon»31 En som virkelig har 
tatt støymusikken på alvor og fordypet seg grundigere enn de 
fleste, er Lasse Marhaug. Han startet opp karrieren sin ca 1990 og
holder på ennå. I 2001 ble han sågar inkludert i Norsk Kompo-
nistforening, til tross for at han ikke kan lese en note32 og lager for
det meste improvisasjonsmusikk. Han beskriver sitt forhold til 
sjangeren slik; «Støy er en frisone der man ikke trenger å 
bekymre seg for normer og regler. Det er ikke engang viktig for 
meg å klassifisere det jeg driver med som musikk, og nettopp 
denne friheten appelerer til meg.»33 Dette med frihet er noe som 
går igjen i flere intervjuer med nasjonale så vel som internasjo-
nale støy/industri-utøvere. Her anbefales spesielt Marhaugs 
fanzine Personal Best34, som belyser ulike sider av sjangeren. 
Eller skal vi sjangerne?

Lydkunst er betegnet som en støygren. Største forskjellen på en 
støymusiker og lydkunstner er vel at den første er autodidakt og 
den andre er kunstner, og da gjerne utdannet som det. For å gjøre 
dette enda mer komplisert kan man påpeke at «Kunstnertittelen er
ikke beskyttet, noe som betyr at i utgangspunktet kan hvem som 
helst titulere seg som kunstner.»35 Fra samme kilde (UiT) kan man
også lese at «En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyd
som uttrykksform.». På godt norsk, er altså en lydkunstner akkurat
det samme som en støykunstner. Men det er jo klart at vil man 
søke om penger fra det offentlige, fond og andre så er det lettere å
få ut middler hvis man er kunstner enn bare en støymusiker. 

Likeledes er det ingen forskjell i prinsippet mellom noise/støy 
musikk og industrial/industrimusikk. Men ofte blir førstnevnte 
forbundet med mer ren støy uten rytmiske elementer, mens 
sistnevnte kan ha rytmiske elemnter inkludert i sitt musikalske 
uttrykk. Det er ikke alltid slik, men ofte, da musikerne kan ha 
forskjellige betegnelser på sitt musikalske uttrykk på tvers av 
disse kategoriseringene. 

STØYEN KOMMER TIL NORGE

Når kom støymusikken til Norge? Et bortimot umulig spørsmål å 
svare på, men som tidligere nevnt finner man forløpere helt 

30 Tom Løberg Hovinbøle – Lyttekunst (Marhaug forlag, 2012) s. 5
31 3xt #25 (2007) s. 7
32 3xt #25 (2007) s. 16
33 3xt #25 (2007) s. 16
34 http://marhaugforlag.no/personalbest7.html (foreløpig siste utgave)
35 https://uit.no/utdanning/yrker/yrke?p_document_id=172603 (2020-05-01)

tilbake til ca 5000 år siden her i Norge. I mer moderne tid fantes 
det enkelte komponister og musikere som fattet interesse for dette
i Norge i mellomkrigstiden, selv om denne sekkebetegnelsen ikke 
fikk noe større fotfeste her i landet før lenge etter andre 
verdenskrig, og da godt inn på 1970-tallet. 

Men la oss først ta ett steg tilbake i historien. Thomas Edison fant 
opp fonografen i 187736. Med den oppfinnelsen kom det første 
medium for lagring og avspilling av musikk, og dermed åpnet det 
seg helt nye muligheter for å videreformidle sin musikk. Dette ble
videreutviklet til Emile Berliners oppfinnelse av grammofonen i 
188737, og resten er som kjent historie. En av de første utstilling-
ene hvor grammofon ble demonstrert i Norge foregikk i 
«...Lokalet No 16 Tolbodgaden.»38. Likefullt skulle det gå mange 
år før man finner noe norsk musikk innen sekkebetegnelsen «ny 
musikk» som skulle bli masseprodusert og utgitt på plate. Selv 
internasjonalt var det sparsommelig. En av de tidligste sådanne 
var Edgar Varèse sin «Ionisation (For Percussion Ensemble)» som
kom som 78-plate i 1937.39 Norske utgivelser innen dette feltet 
kom først etter andre verdenskrig, og da trolig  på vinylplater 
(altså etter shellack platene forsvant). 

          (Notis fra Arbeiderbladet 27 september 1928, s. 5)

Noen mer musikkutøvende oppfinnelser ble demonstrert ved 
såkalte «sfære»-konserter. Først ute av interesse her var i Oslo, 28
september 1928 hvor Maurice Martenot spilte på en trautonium40, 
akkompagnert av Genevieve Martenot, på Nationalteatret i Oslo41.
Oppfinnelsene theremin, trautonium og neo-bechstein-flygel ble 
alle presentert ved flere konserter i 1932 på Ingeniørenes hus i 
Oslo, av Ulf Arnesen (fiolinist), Oscar Scale (trautonium oppfinn-
er og utøver) og Martin Taubmann (theremin virtous)42. 
Instrumenter mange oppfattet som støyende og umusikalske.

En av de første omtalene av støymusikk i Norge finner man i 
Gurvin og Anker sitt «Musikk leksikon» fra 1949, om Edgar 
Varëse sin musikk; «V. gjør i sine verker sterk bruk av 
slagverksinstr. og han oppnår derved harde, metalliske effekter, 
noe som har fått hans mus. til å bli betegnet "støymusikk"»43 Dette
blir også bekreftet i læreboken «Ekko 2» der det utdypes med at 
Varëse «...for alvor tok i bruk støylyder og ga dem en sentral 
plassering i verkene. På den måten forberedte han anvendelsen 
av de nye elektroniske instrumentene i den klassiske musikken.»44

Varëse sin musikk har i etterkant inspirert komponister og 
musikere som Frank Zappa, Rolf Wallin og Arne Nordheim. 

Ingen har vel betydd mer for å introdusere samtidsmusikken i 
Norge fra 1950-tallet og fram til sin død (5 juni 2010), og da 
spesielt den elektroakustiske grenen, enn Arne Nordheim. Både 
som musikk-kritiker, komponist og rettighetsforkjemper.45 Med 

36 https://nn.wikipedia.org/wiki/Fonograf (2020-05-01)
37 https://nn.wikipedia.org/wiki/Grammofonplate (2020-05-01)
38 I følge en artikkel med overskriften «Verdens største opfindelser» 1895-09-04 i 
Fædrelandsvennen (s. 3) Dette var en Edison utstilling.
39 https://www.discogs.com/Edgar-Varèse-Ionisation-For-Percussion-
Ensemble/master/760860
40  Jøran Rudi – Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 2005 (Novuus forlag, 2019) s. 
55
41 Arbeiderbladet 1 oktober 1928, s. 3
42 Jøran Rudi – Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 2005 (Novuus forlag, 2019) s. 
55 og 56
43 Gurvin og Anker - Musikk leksikon (Dreyers forlag, s. 671, rad 1261. 1949)
44 Audun Molde og Geir Salvesen – Ekko 2 musikkorientering VK 2 (Gyldendal 
norsk forlag, 6 opplag, 2008) s. 42
45 http://www.orbit-rri.org/ears/lessons/solitaire-by-arne-nordheim/



sin klangrikdom og sin søken etter nye måter og muligheter var 
han en av de fremste i verden når det kom til å bruke elektronikk i
sine verker. «Han har også skrevet mye for radio og TV, teater og 
ballett der han eksperimenterte mye og ga musikken nye grenser. I
perioden 1964–1966 var Nordheim formann i samtidsmusikk-
foreningen Ny Musikk.»46 Hans musikk har inspirert mange, også 
langt inn i støymusikkmiljøet. 

Her kan man bl.a. vise til at Deathprod og Biosphere der de tok 
verk av Nordheim og omarbeidet dem til nye verk, og ga dette ut 
som albumet «Nordheim Transformed» på Rune Grammofon i 
1998. Deathprod alias Helge Sten, har senere uttalt at «Arne 
Nordheims musikk er tidløs, spesielt den elektroniske musikken 
hans.»47. Det var den elektroniske siden de omfavnet på albumet 
«Nordheim Transformed», et album Nordheim selv omfavnet med
ordene; «Jeg synes dette har blitt veldig flott. Det er ikke blitt en 
kollisjon, men et møte som befrukter fantasiene.»48. Sten uttalte i 
sistnevnte sak at han føler at Nordheims musikk er «...voldsom og
krass. Jeg har prøvd å fremheve stillheten i musikken...» og føler 
at også Biosphere (alias Geir Jenssen) har gjort det. 

Ett annet eksempel på at den oppfattes som voldsom og krass var 
da Henie Onstad sentret ble åpnet i 1968. Verket het «Solitaire» 
og de kongelige var til stedet. Prinsesse Astrid skal ha uttalt om 
konserten at det var som «...å bli overkjørt av et tog.»49. Nå var 
maskinlyder noe Nordheim selv ble inspirert av, enten det gjaldt 
bilmotorer eller elektriske skrivemaskiner50, så tog var muligens 
ikke den verste beskrivelsen? Med sin fascinasjon for maskin-
lyder viser Nordheim klare preferanser til støymusikk. 

«Hvis man skal filosofere lidt over hvorfor støjen 
musikalsk netop kommer på banen med så stor styrke i 
det 20. århundrede kan man for det første pege på at 
musikken afspejler en bykultur hvor støjen er en stadig 
vigtigere del af hverdagserfaringen – trafikken, 
masserne, medierne, maskinerne – et accelererende 
bombardement af sanseindtryk som samtidig sætter sig 
spor i de andre kunstarter fra og med futurismen.»51  

Her har Torben Sangild koblet støymusikken opp mot futurismen, 
slik Nordheim inkorporerte støy i sin musikk. En ytterligere 
bekreftelse på støymusikkens sjangeruavhengighet.

NY MUSIKK 

Samtidsmusikerne og de mer eksperimentelle utøverne og komp-
onistene i Norge, samlet seg i 1938 i organisasjonen Ny musikk52, 
som ble raskt tilknyttet The International Society for Contemp-

46 https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Nordheim
47 2013-08-23 Dagsavisen (s. 30)
48 1998-10-06 Dagsavisen (s. 23)
49 2013-08-23 Dagsavisen (s. 30)
50 1968-08-31 Arbeiderbladet (s. 13)
51 Torben Sangild sin bok «Støjens æstetik» (Multivers, Kjøbenhavn) 2003 (s. 18)

orary Music (ISCM), som ble startet allerede i 192253. Som vi vet 
kom krigen rett etter starten av Ny musikk, og med det sterke 
restriksjoner i drift. Utover 1950-tallet blomstret foreningen og er 
i dag en av de viktigste formidlerne av informasjon og samtidig 
interesseorganisasjon for støymusikk og lydkunst. Ny musikks 
første leder var Pauline Hall54, som da hadde vært i Norsk 
Komponistforening siden starten i 1917 og innvalgt i styret der i 
1920. Hun var en av få kvinnelige komponister og var sterkt 
inspirert av fransk og senere tysk musikk55. Som det, langt fra 
støymusikken, men hun var åpen for nye strømninger og med sitt 
lederverv la hun til rette for en revitalisering av foreningen med 
verdensmusikkdagene i Oslo i 195356. 

Ny musikk har vært en avgjørende faktor for at Norge har hatt en 
rekke komponister innen avant garde/samtidsmusikk som fra 
1950-tallet og fram til i dag har eksperimentert med sitt uttrykk og
musikk. Man kan nevne folk som Arne Nordheim, Bjørn Fongård 
og Kåre Kolberg, etterhvert kom folk som John Persen, Jøran 
Rudi, Maja Ratkje og Rolf Wallin, m.fl. Ny musikk åpnet for 
alvor også dørene for støymusikken på 1990-tallet og er fortsatt 
åpen for denne sjangeren.  

Senere har jazzklubber åpnet dørene for støymusikken samt at det
har kommet egne klubber og festivaler som har helt eller delvis 
åpnet for slik musikk, f.eks.: Ultima festivalen, Dans for voksne, 
Polyføkt, Nødutgangfestivalen og Klubb kanin. Festivaler og 
arrangører som i sitt virke legger til rette for at utøverne innenfor 
støymusikk får utvikle seg kunstnerisk på egne premisser. Primus 
motor for Dans for voksne er Harald Fetveit som for sitt arbeide 
med den organisasjonen, fikk Ny musikk sin Pauline Hall-pris i 
200857. Det viser med all tydelighet at støymusikken var en 
naturlig del av det musikalske landskapet Ny musikk operer i. 

Støymusikken har etterhvert sklidd inn i andre sjangre fra ambient
og computer-musikk58 til jazz og krautrock, via avant garde og 
Musique concrète mm. Således vil denne fanzinen nok inkludere 
artister og grupper som muligens forbindes med andre stilarter, 
men som også har stor betydning for støymusikken.  
Det mest omfattende forsøket på å kartlegge elektronisk musikk 
(og dermed mye av støymusikken i tillegg til andre sjangre) i 
Norge, er nok Jøran Rudi sin bok «Elektrisk lyd i Norge fra 1930 
til 2005» (Nouvus forlag, 2019). Dette heftet kommer heller ikke 
til å våre en fullverdig oversikt, men ta for seg de viktigste 
tendensene og prøve å presentere noen framtredende og viktige 
aktører på den norske scenen, med vekt på den spede start og 
etterfølgende utvikling utover spesielt 1980-årene. Så får man 
heller ved en senere anledning prøve å komme tilbake til resten 
opp til d.d.

I Tone Østerdals masteroppgave påpeker hun at 

«...gutteværelser, ødelagte radioer og kassettspillere med
opptaksfunksjon minst like sentrale stikkord i 
støymusikernes etableringshistorier som Stockhausen, 
Cage og Xenakis. Flere av støymusikerne jeg har 
intervjuet, forteller at dette er komponister de i utstrakt 
grad har oppdaget senere. I forhold til deres spede 
begynnelse synes det mer relevant å se til sjangere som 

52 http://nymusikk.no/no/om-oss (2020-01-20)
53 https://www.iscm.org/about/about-iscm (2020-01-20)
54 http://nymusikk.no/no/historikk (2020-01-20)
55 https://nbl.snl.no/Pauline_Hall (2020-01-20)
56 https://nbl.snl.no/Pauline_Hall (2020-01-20)
57 https://www.ballade.no/bransjen/pauline-hall-prisen-til-harald-fetveit/ (2020-
05-04)
58 «...computermusikk omfattet fra 60-tallet nærmest alt man kunne gjøre med 
lyd ved hjelp av datamaskiner.» Jøran Rudi – Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 
2005 (Novuus forlag, 2019) s. 160



metal, alternativ rock og punk.»59. 

Selv om rocken (og etterhvert tildels frijazzen) er utgangspunktet 
så inkluderes samtidsmusikken storheter raskt som inspirasjons-
kilder. Punkens gjør det sjøl holdning smittet over på støybeveg-
elsen i Norge og hadde stor betydning for kassettbølgen som kom 
på 1980-tallet, med nye kassettgenerasjoner utover 1990-tallet, 
noe også Østerdal påpeker i sin masteroppgave. I nevnte oppgave 
mener hun at det første støymusikkmiljøet i Norge kom tidlig på 
1990-tallet60, noe som kan diskuteres da bl.a. Bodø hadde ett slikt 
miljø på 1980-tallet (se avsnittet om Bodø bølgen senere i dette 
heftet for mer informasjon om det.)

Så hva er støymusikk? Det finnes ingen fasit på det og det er noe 
av vitsen med støymusikken. Alt er lov. En annen definisjon er 
åpningen på John Cage sitt manifest; «The Future Of Music – 
Credo» hvor han skriver; «Wherever we are, what we hear is 
mostly noise. When we ignore it, it disturbs us. When we listen to 
it, we find it fascinating.»61 Noen elsker lyden av støy og dyrker 
den musikalsk, altså lager støymusikk, mens andre oppfatter den 
som en forstyrrende eller unødvendig lyd. Dem om det. 

INDUSTRIMUSIKKENS FORTROPPER I NORGE

Det var nok flere artister som via rytmisk, musikk enten det var 
computermusikk eller annet, som lot seg besnære av det som 
hovedsaklig skjedde i England. Men også i USA og Tyskland 
skjedde det ting som hadde sterk innflytelse. Noen forble 
nasjonale artister, mens andre erobret det store utlandet. 

Hvem som var først ute er vanskelig å si noe eksakt om, så i mer 
eller mindre kronologisk rekkefølge presenteres disse artistene 
som kom i Norge på slutten av 1970-tallet og innpå 1980-tall. 

MONOTOMANIA

Dette var ett band som ble startet sensommeren 1977 av Bjørn 
Müller (gitar) Arne Nilsen (gitar) Glenn Rugås (trommer) og 
Eilert Solstad (bass)62. Som det spilte de noen «konserter» i 
øvingslokalet og spilte inn en demo som fikk Leonard Borgzinner 
i fanzinen 666 til å åpne en omtale av bandet slik; «LANDETS 
SÆRESRE new wave band er fra Fredrikstad og abortere før 
debuten. Synd, for MONOTOMANIA var Norges eneste virkelige 
punkeband...»63. At de var pønk betviles sterkt i fanzinen Trash 

59 Tone Østerdals masteravhandling «For alle spesielt interesserte - En studie av 
den norske støyscenen» (Høgskolen i Telemark) 2010 (s. 29)
60 Tone Østerdals masteravhandling «For alle spesielt interesserte - En studie av 
den norske støyscenen» (Høgskolen i Telemark) 2010 (s. 29)
61 http://www.medienkunstnetz.de/source-text/41/ (2020-05-04)
62 Kim Hardar -  Plankerock fra plankeby´n» (Mitt forlag, 1986) s. 77
63 Fanzinen 666 #2, s. 30

der det står om bandet at; «Musikkstilen har overhodet ingenting 
med punk å gjøre...»64. Når artister som Residents og Lou Reed 
blir brukt for å beskrive musikken hører de muligens mere inn 
under industrimusikken enn pønken?

Borgzinner hadde tydeligvis ikke fått med seg at de gjorde en 
konsert utenfor øvingslokalet, 15 september 1979, som 
oppvarming for Front Page og Cygnus. Arne Nilsen nektet «...å 
delta på denne konserten (ikke pga. formålet), og Nils Høeg fra 
Tromsø steppet inn og overtok. Glenns bror Jon Arne Rugås ble 
med og spilte trommer på et par av låtene.»65. Uansett blir bandet 
i etterkant regnet som ett av pionerbandene innen ett videre 
begrep om hva sjangeren. 
 
Müller senere i pønkebandet Z-off. Deretter mest kjent som 
vokalist i Backstreet Girls mm. Høeg senere i Norgez bank mm. 
Begge Rugåsbrødrene senere i Quadromatchetas mm. 

Kilde: Kim Hardar sin bok «Plankerock fra plankeby´n» (Mitt forlag, 1986)

MEDIUM/THORBJØRN GRØNNING

Bandet Medium ble startet i Stavanger i 1978 som et kollektiv. De
fikk utgitt flere demoer som de ga til venner og bekjent i sin krets.
De fikk kun utgitt ett album i mer tradisjonell forstand; «Død eller
dop». Det kom kun i 55 eksemplarer (her mener noen at opplaget 
er heller nærmere hundre til sammen) der noen var trykt på rødt 
papir, andre på hvitt. De var sterkt inspirert av både krautrocken 
til Neu og Can, kombinert med en sterk fascinasjon for industri-
musikken fra England, med Throbbing Gristle (aka TG) i spissen. 
De var en av svært få som faktisk hadde brev kontakt med TG i 
sin tid. Atter andre hadde kontakt med TG etter deres reunion, 
eller med Genesis P-Orridge (frontfiguren i TG) i hans nye band 
Psychic TV, men det er en annen historie. 

Medium var tre personer på «Død og dop» sitt omslagsbilde, og 
de tre var: Thorbjørn Grønning (tangenter/vokal/rytmeboks) 
Christina Krug (bass/tangenter) og Geir Lund (båndeffekter/ 
teknikk). Som opplyst var de mer ett kollektiv som var løst 
organisert og som også drev med andre aktiviteter. Film, teater og 
Grønning utga også ut et teksthefte; «Landskap: En tekstsamling 
om vår situasjon» i 1979. Med denne bakgrunnen forsøkte de å få 
platekontrakt, bl.a. med plateseslskapet MAI, uten suksess. Til 
slutt ble deres kassett utgitt av Stavangerselskapet Rille Records 
(som senere også ga ut Grønnings debut singel). Fanzinen Deije 
Shits var overstrømmende entusiastisk «Om dette er den egentlige
første uavhengige zetten i Gnore skal jeg ikke garantere, men om 
det var så er det litt av en pangstart. For dette er garage-industri-
rock av en klasse jeg aldri har hørt maken til her oppe i noisjk-
poplandet.»66.

I tillegg til «Død og dop» gjorde de en rekke demo «utgivelser», 
med titler som «En rød natt til», «Latterlig» og «Peiskos for kalde

64 Fanzinen Trash #3, s. 15
65 Kim Hardar -  Plankerock fra plankeby´n» (Mitt forlag, 1986) s. 77-78
66 Deije shits #6 (s. 35)



katter» m.fl. Disse ble kopiert i svært begrenset opplag, og gitt 
bort eller solgt for en billig penge til venner og bekjente.

Da Nye Takter-intervjuet med dem kom på trykk67, hadde 
Grønning allerede forlatt Medium, på jakt etter nye samarbeids-
partnere. Rundt 1983 var det også snakk om at Grønning skulle 
gjøre noe sammen med Famlende Forsøk, men det skulle bli en av
Grønnings mange urealiserte planer.

Thorbjørn Grønning sin singel «Europa» fikk ingen omtale i den 
nasjonale musikkpressen, men det ble noen fanzineanmeldelser, 
for eksempel i Sprø Musikk: «....produktet er langt fra så 
depressivt som Medium var, nærmest urban-katedralsk elektro-
pop som får deg til å nynne med på refrengene.»68 

14 oktober 1981 hadde Grønning releasekonsert for debutsing-
elen69. I sitt live-oppsett hadde Grønning med seg rytmeboks, 
orgel, synth og sangmikrofon. Ikke ulikt amerikanske Suicide, 
kombinert med tekster om depresjon, fremmedgjøring og 
håpløshet. Det var helt klart ett mørk depressivt bakteppe i hans 
komposisjoner. 

Hans andre utgivelse, LP-en «Galskapens Teater», ble innspilt i 
1983-84, men kom ut først i 1989 på Grønnings eget selskap, 
Fallos plater. Albumet ble i 2021 reutgitt på CD i Norske 
klassikere serien. Musikalsk hadde han nå beveget seg vekk fra 
industrimusikken og mer mot Jean-Michel Jarré, Tangerine 
Dream og dets like. To år senere ble Grønning funnet død i 
Stavanger Byfjord i mai 1991, 32 år gammel. Med det var 
dessverre ett viktig og banebrytende kapittel i norsk 
industrimusikk avsluttet. 

Kilder: http://rogalyd.no/artist/thorbjorn-gronning-1959-1991, 
http://rogalyd.no/artist/medium

FAMLENDE FORSØK

I Arendal var det på slutten av 1970-tallet flere eksperimentelle 
band på gang. Mange av disse kulminerte med at Famlende forsøk
ble dannet som en duo i 1981 av Dave «Lumpy Davy» Jørgensen 
og Robert «Brt» Ommundsen. Året etter ble de en trio da Hans 
Petter «Chrisp» Christensen ble med. Som det har de holdt på 
inntil de ble en kvartett da de inkluderte Cato Langenes (ex To 
trøtte typer, Swamp Babies mm.) tett innpå 2010-tallet. Han 
startet arbeidet med å produsere deres album «Washing China» og
endte opp å bli medlem av bandet!70 Som det spilt en rekke 
konserter og nytt album; «En skive med kalde joika kaker» 
(2020). Flere av deres kassettutgivelser fra 1980-tallet reutgitt på 
CD og LP i løpet av 2021.

Sinus, Bodø, Nødutgangfestivalen, 2008 (foto: Linn Stemland) 

Før FF ble dannet hadde Jørgensen og Ommundsen vært aktive 

67 Nye takter #5 mai 1980 (s. 8)
68 Sprø musikk #1 (s. 17)
69 Rogalands avis 1981-10-13 (s. 20) og Rogalands avis 1981-10-15 (s. 23)
70 http://prismarecords.blogspot.com/2015/04/new-release-famlende-forsk-
washing.html

fanzinemakere (Deije shits mm) og høsten 1977 oppdaget de 
pønken og startet en av de første pønkgruppene i Norge; The 
Impotents (les mer om dem i Musikk fra Norge #2, s. 5). Oppild-
net av dette fortsatte de to å starte prosjekter og band, både i lag 
og hver for seg. Jørgensen forklarer denne perioden slik til NRK; 
«Jeg vokste opp med psykedelia. Det var den musikken jeg hadde 
lyst til å spille, men det virket altfor vanskelig. Så kom 70-tallet 
med prog-musikken, og det var enda vanskeligere. Først da 
punken kom med tre akkorder, skjønte vi at vi også kunne få til 
noe»71. Parallelt startet de sitt eget kassettselskap, Shit Tapes, for å
få utgitt egen, og andres musikk. Etterhvert også sin egen festival,
Sprø musikk. De har av mange blitt omtalt som de som startet 
«kassettbølgen» i Norge på 1980-tallet. I en periode kom det flere 
hundre forskjellige kassettutgivelser fra flere utgivere! 

Som band var FF banebrytende for å få oppmerksomhet rettet mot
industrimusikken, det til tross for at Medium var tidligere ute med
sitt debutalbum. Med sin særegne stil, egenproduserte instrumen-
ter og en teft for nye måter å gjøre ting, bygde de seg raskt opp en
lojal fanskare. En rekke kassettalbum kom ut før de gikk over til 
LP formatet. Bandet er fortsatt aktiv.

Nå er nok ikke alt de har foretatt seg like mye inspirert av 
industri-musikken, men spesielt de første utgivelsene viser at de 
var å regne som et industriband. Etterhvert har de blitt dyktigere 
musikere og utviklet sin musikk i takt med at ferdighetene ble 
forbedret.

Kilder; https://www.nrk.no/sorlandet/famling-ble-musikk-1.12358615, 666 #2, (s. 
29), H2O #2 (vedlagte stamtre). Bilde brukt med tillatelse fra Linn Stemland.

ØYVIND HELLNER

Hellner startet sin musikk karriere i 1977. Da med opptak i felt. 
Maurtuer, kuruker, trikker etc. Han begynte tidlig å kombinere 
sine field recordings (felt opptak) med hverandre og etterhvert 
med synth. Denne eksperimenteringen ga grunnlaget for hans 
videre karriere som støymusiker. 

Fikk utgitt sin solodebut «Wolf» i april 1984 (innspilt i 1982 og 
83), noen uker for sent til å være første norske støyutgivelse. 
Hellner var tydelig inspirert av den tyske elektroniske krautrocken
med Tangerine Dream i spissen, kombinert med den engelske 
industrimusikken til f.eks. Throbbing Gristle. Da hadde han 
allerede spilt i en rekke andre band/konstellasjoner. Mest kjent er 
han nok fra sin tid i Insomnia (se det), fra denne første perioden 
av sin karriere. 

Fra 2005 har han spilt en rekke konserter i inn og utland: solo, 
duo og prosjekter med helt opptil 12 personer i samme band. I 
2014 gjorde han tre konserter i lag med NXP som duo for å 
markere at de to hadde gitt ut de første albumene innen noise/ 
industrial sjangeren i Norge. Konsertene var i Oslo (Polyføkt 
festivalen), Trondheim (Klubb Kanin) og i Bodø (Nødutgang 
festivalen). Hellner har gjort konserter med «nesten alle» innen 
det mer eksperimentelle musikkmiljøet i Oslo, og en rekke andre 
artister fra rundt omkring i landet og utlandet. Alt fra bandet Kobi 
til den italiensk/ norske saksofonisten Dario Fariello. I tillegg til 
prosjekter som Electrique Norwegique, Monday The Twentyfirsts 
(gjør kun konserter den 21 i de månendene datoen faller på en 
mandag), Wolf And The Gang, trioen Hellner/Fariello/Ursin, 
Resurgam, BRAK!, mm. Origami Pathologica er også et band han
er stolt over og som knytter han til det stadig voksende Origami 
kollektivet. De gjorde kun en konsert. (Sound of Mu 19.3.2014) 
og besto av foruten Hellner; Christian Blandhoel, Oddvar 
Karlsmyr, Knut Sandli og Espen Ursin.

71 https://www.nrk.no/sorlandet/famling-ble-musikk-1.12358615



Klubb kanin, Trondheim, 2014 (foto: Tore Stemland)

Vi snakker her om en svært aktiv musiker og komponist som har 
klart å kombinere den elektronisk krautrocken med mer støyende 
elementer og på det viset skapt sin helt unike sound. 

Kilder: Øyvind Hellner, https://www.herrnilsen.no/H240918.html, 
https://www.discogs.com/artist/1034033-Øyvind-Hellner

LiK

LiK i Puls #4 (1981) (foto: Fin Serck-Hanssen)

Duoen LiK ble startet i oktober 1980 av Trygve Mathiesen og 
Carlos (Carl Otto) Platou, og er nok mest kjent i ettertiden fordi 
de fikk ut en singel. En trespors 7" EP, som ble innspilt 24 januar 
1981 og som de omtalte som industrimusikk i et intervju i Nye 
takter72. Likefullt er den også regnet som en punk-utgivelse. I et 
intervju i Puls forklarer de at bandnavnet er LiK fordi pønken er 
død, og de begge er pønkere.73 Som tidligere nevnt er grensene 
mellom industri og andre sjangre flytende. Samtidig er dette nok 
en bekreftelse på viktigheten av punken som fødselshjelp til å bli 
industri/støy musikere. I nevnte intervju i Nye takter betegner Jan 
Arne Handorff deres musikk slik; «EPen er sparsom, hissig, 
svidd og er ikke preget av sært hastverk. Et seriøst djervt steg 
utad norsk rocks ´strenge´ sfærer: en utfordring med positive 
´mangler´! Til for en tid da industrien er sliten...». Debuten var 
utgitt i april 1981 og i nevnte intervju la de fram planer om en 4 
spors EP som skulle komme, og låtene skulle velges ut fra de 10 
til 15 låtene de hadde laget. Innholdet på kommende EP ville bli 
helt forskjellig fra debuten. En EP som dessverre aldri ble 
realisert. Den som lever får håp den materialiserer seg...snart. 

Mathiesen trykte i sin fanzine; Sider du ikke ser i dagslys #1, en 
helside der han forklarte hva han la i begrepet industrimusikk74. 
Utdrag fra den er brukt i intervjuet med LIK. Den saken er en 
beskrivelse som ligger sterk opp mot en beskrivelse av artister på 
Industrial Records, og viser tydelig inspirasjonen til LIK. 

72 Nye takter #7 (1981-04-29) s. 6
73 Puls #4 (1981) s. 19
74 Sider du ikke ser i dagslys #1. s. 11

Mathiesen og Platou var aktiv i flere forskjellige pønkeband i 
forkant av LIK, og i en rekke andre band i etterkant. Mathiesen 
har gitt ut en rekke fanziner og var også aktiv i Zink. Han har gitt 
ut flere bøker om pønken i Norge og om Sex Pistols første to 
konserter i Norge. For å utgi LIK sin debut startet Mathiesen 
plateselskapet Likvidér plater. Det selskapet ga senere ut bl.a. 
Øyvind Hellners debut album og Nekropolis sitt andre album. Et 
band som var eksperimentelle og som tydelig hentet inspirasjon 
fra industrimusikken, men som ikke var helt «innafor» sjangeren. 

Kilde: https://www.rockipedia.no/artister/lik-70722/ (2019-12-12), bilde brukt 
med tillatelse fra Fin Serck-Hanssen.

NEKROPOLIS

Trio som ble startet i 1982, av Thanasis Zlatanos (ex Lumbago 
mm), som fikk med seg Trygve Mathiesen (ex Lik mm) og Sven 
Kalmar (samtidig i Ung pike forsvunnet mm). Musikalsk var de 
en eksperimentell elektronisk trio. Etter innspillingen av deres 
debutalbum trakk Mathiesen seg og albumet ble gitt ut som et 
soloalbum for Zlatanos, med tittelen «Nekropolis», i 1982. I 
desember samme år spilte de på Henie-Onstad kunstsenter som 
trio der Zlatanos og Kalmar var utvidet med Marilena Zlatanou. 
Et album som kom ut to år senere som «December. Live 121282»,
på Mathiesens selskap Likvidér. Et album som viser at de så mot 
industrimusikk så vell som andre innfallsvinkler. Etter dette 
gjorde Zlatanos og Kalmar noen få konserter før Zlatanos flyttet 
tilbake til Hellas. 

Zlatanos fortsatte som soloartist der nede, i tillegg til å drive eget 
studio i Thessaloniki. På 2010-tallet ble Nekropolis gjenopprettet, 
nå som duo med Mathiesen. Kalmar har gitt ut soloalbum og spilt 
i en rekke band, som f.eks. Holy Toy og The Beste.

Kilder; https://www.rockipedia.no/artister/nekropolis-28007/# (2020-05-13), 
https://www.discogs.com/artist/1561269-Nekropolis-3 (2020-05-13) 
https://www.discogs.com/Thanasis-Zlatanos-Nekropolis/release/746198 (2020-05-
13)

NXP

Inspirert av pønken og artister som The Mesmerizing Eye og 
Brion Geesin begynner Nekro XP (Tore Nilsen, senere Tore Dolg 
Stemland) i 1981, fra 1986 forkortet til NXP, å eksperimentere. På
private fester har han «konserter» der han kombinerer ulike støy-
kilder og scratching. Etterhvert ble han mer og mer orientert mot 
støymusikk. Samtidig ville han eksperimentere med mer rytmikk. 
For å skille den mer støyorienterte siden med den rytmiske, startet
han Asod dvi (se det). 

Som Nekro XP/NXP var det industri/noise/cut up teknikker som 
ble brukt for å skape musikk inspirert av band som Nocturnal 
Emission, Non, The Psychedelic Mesmering Eye m.fl. Som det 
gjorde han en rekke studioproduksjoner fram til 1986 hvor han 
tok en pause fra solokarrieren. Da hadde han gitt ut fem album, 



derav det første; «Cafe Muzak» fra mars 1984 regnes av mange 
som Norges første støyalbum (kom ca en måned før Øyvind 
Hellners debutalbum «Wolf»), men etter både Medium og The 
Bearburger. Begge de sistnevnte var nok ikke så støyete og 
kompromissløse i sitt uttrykk, som NXPs debut. Men hvem som 
var først er nok en diskusjon som ennå vil vare i lang tid.

Samtidig som Psykisk tortur ble samlet i 2006, børstet han støvet 
av solokarrieren, og har siden gitt ut en rekke album, singler og 
EPer. Han hadde sin debutkonsert som NXP på Nødutgangfest-
ivalen på ungdomskulturhuset Gimle i Bodø 12 juni 2008. På 
denne konserten hadde han med seg Juryen som medmusiker på 
vokal og tverrfløyte. Senere gjort flere konserter i lag med The 
Dead Players, Øyvind Hellner, Ronny Wærnes og Nightmare 
Lyre, foruten en rekke solokonserter, de fleste i Oslo. Han hadde 
en lydskulpturinstallasjon på Nedre torg i Bodø i tidsrommet 16 
til 24 oktober 2011. I 2014 gjorde han tre konserter i lag med 
Øyvind Hellner som duo for å markere at de to hadde gitt ut de 
første albumene innen industrial/noise sjangeren i Norge. 
Konsertene var i Oslo (Polyføkt festivalen), Trondheim (Klubb 
Kanin) og i Bodø (Nødutgangfestivalen). 

Han står også bak plateselskapene Requiem Productions og 
Paranoia is Freedom. Har vert med i flere band innen både støy-
orientert musikk, som f.eks. Psykisk tortur og rene pønkeband 
som f.eks. Terror for Jesus. Han har bidratt i flere fanziner og har i
tillegg skrevet i flere aviser og magasiner. Har sittet i styret for 
flere musikklubber, bl.a. i styret for NordNorsk JazzSenter. Var 
med å starte opp Nødutgangfestivalen og satt i styret der til og 
med 2012. Medforfatter på diskografiboken «Gleder meg til år 
2000» som er om norsk pønk i alle variasjoner. 

Kilder; Boken «Bodøs pop og rock» av Tore Stemland (Requiem Production, 
1999), https://www.facebook.com/NXP.no (2019-12-26), 
http://musikkfranorge.blogspot.com (2019-12-26)

INSOMNIA

Oslogruppe som ble startet våren 1982 og besto da av Kåre 
Berntzen (gitar) Øyvind Hellner (synth) Oddvar Karlsmyr 
(trommer) Arild Kristoffersen (bass) og Knut-Erik Sandli (vokal). 
Inspirert av artister som Throbbing Gristle og PiL til samtidskom-
ponister som John Cage og Karlheinz Stockhausen. Ut kom en 
blanding av rytmikk og pulserende støy på til dels utfordrende og 
provoserende måter.

De improviserte på konsertene, og debuterte 7. juni 1982 på 
Venstres Hus i Oslo. I bunn lå en sterk rytmeseksjon og faste 
tekster, oppå dette ble det eksperimentert i beste Can stil. Rett 
etter debuten slutter Berntzen og blir erstattet av Petter Espen 
Larsen og utvidet med Espen Ursin (bratsj). Etter noen få 
konserter brøt Hellner og Ursin med bandet, og fortsatte som duo.
Som det spilte de bl.a. oppvarming for Insomnia. Samtidig hadde 
Hellner, Kristoffersen og Sandli innspillingsøkter under flere 
navn, bl.a. som Provisorisk Psyke. En parallell gruppering kalte 
seg Sal B, og besto av Hellner, Karlsmyr, Kristoffersen, Egil 
Anders Rønning og Ursin, 17. Mai 1984 gjorde Insomina sin siste

konsert på på mange år, igjen med Berntzen på gitar og Lothe 
Holm på trommer. Hellner og Ursin fikk med seg gitarist Harald 
Fetveit, og debuterte som støytrioen Hellner/Ursin/Fetveit på 
Renegat i Oslo i august 1985. Hellner og Ursin har senere spilt i 
lag i flere andre konstellasjoner. 

I 2009 ble Insomnia med første oppsettet samlet igjen, en reunion 
som skulle vare til i juni 2009. Kort tid senere reorganiserte de 
seg i løpet av høsten 2009. Hellner, Karlsmyr, K-E. Sandli og 
Ursin fikk med seg Terje Lerstad (bassklarinett) og Jon Sandli 
(bass). De gjorde to konserter med denne besetningen på MIR i 
Oslo, hhv. 18. juni 2010 og 18. januar 2011.

Høsten 2011 sluttet J. Sandli og ble erstattet av Øystein 
Sandsdalen. Som det spilte de flere konserter i Oslo i årene 
framover, samt på festivalen Støy på landet i Hommelvik 20 juli 
201275. Siste opptreden med dette oppsettet var på Polyføktfest-
ivalen i Oslo, 3. august 2013. Etter det slutter Sandsdalen og blir 
erstattet av Sergi S. Massó (gitar). Som det gjør de flere konserter.
En av disse blir til det digitale albumet «Live at MultiNO!» som 
ble utgitt i januar 201576. Bandet ble offisielt oppløst i 2017, etter 
å hatt sin avskjedskonsert 23.9.2017. 

De fleste som har vært involvert i Insomnia opp igjennom årene 
har spilt i en rekke andre band. F.eks. spilte Berntzen i Blaupunkt,
mens Karlsmyr og Sandli var innom PVC. Karlsmyr var også i 
Ym:stammen. For Hellner se over her.

Kilder; Øyvind Hellner, https://www.rockipedia.no/artister/insomnia-80479/, VG 
21. januar 1982, s. 44.

MECHANICAL GRAVE/HOLY TOY

Eksperimentell gruppe fra Oslo som startet i 1982 av Andrej 
Dziubek Nebb (vokal, bass) Lars Pedersen (trommer, tangenter) 
og Bjørn Sorknes (gitar, tangenter) som Mechanical Grave. Disse 
debuterte som oppvarming for Nico i Oslo. Før de platedebuterte 
skiftet de navn til Holy Toy, som de har beholdt siden. Navneskif-
tet var nødvendig da Mechanical Grave ga feil assosiasjon. «Det 
lyder for negativt. Det var ikke det vi sto for.»77 kunne Andrej 
Nebb fortelle i et intervju, og dermed navneskifte. 

        Holy Toy på Sinus, Bodø, 1984 (foto: Hild Strandbakk)

Holy Toy debuterte med EP-en «Perfect Day». Deretter sluttet 
Pedersen og ble erstattet av Sven Kalmar. Senere kom også Rolf 
Wallin inn i bandet. Disse spilte inn debutalbumet «Warsawa» 
som viste at de klarte å videreutvikle industri-musikken, noe som 
førte til internasjonal oppmerksomhet. Etter dette kom det flere 
maxi singler og personellskifter, kombinert med flere utenlands-
turneer. Å holde styr på hvem som var med og når er for 

75 https://artscene.no/2012/10/08/stoy-pa-landet-2012/ (2019-12-28)

76 https://www.discogs.com/Insomnia-Live-At-MultiNO/release/7845888 (2019-
12-28)
77 Nye takter #6 (2 juni 1982, s. 4)



omfattende til å ta med her da man kan si at bandet hadde en 
flytende line-up som alltid inkluderte Nebb. 

De var opptatt av gimmicker og ga ut bl.a. en singel i lag med en 
smergelskive i LP cover. De opptrådte i spillefilmen «X» (som 
Nebb var delvis ansvarlig for soundtracket til) og ga ut VHS 
albumet «Hoax». De eksperimenterte ikke bare med musikken 
men også med visuelle virkemidler og brukte film aktivt i deres 
kunstneriske uttrykk på konserter. Holy Toy sitt musikalske 
uttrykk varierte fra det minimalistiske på albumet «Panzer And 
Rabbits» (som forøvrig kom ut i to forskjellige mixer!) til 
nærmest pop på enkelte låter på albumet «Dummy Cruise Missile 
Wanted For Artistic Purposes. Phone 47 2 20 64 89», men hele 
tiden med klare trekk fra eksperimentering og sterke influenser fra
industrimusikken. 

På mange av de bootlegopptakene som sirkulerer så kan man ofte 
høre ett annet Holy Toy, som eksperimenterer og prøver ut grenser
og som nærmer seg støy i noen øyeblikk, før de drar inn 
elementer fra samtidsmusikken. Gjerne i samme låt. For å gjøre 
dette var de nøye med hvilket utstyr de spilte på, noe som førte til 
at bandet fikk ett dårlig rykte innad i Norsk RockeForbund i 1989,
da de nektet å spille på det slagverket arrangøren hadde tilbudt 
dem. En konflikt som ble omtalt i riksmedia og spesielt i 
musikkvisen Puls78, som prøvde å samle trådene i nevnte sak. I 
den saken ble Nebb sitert slik; «Altså: vi er ikke barn. Vi har 
holdt på lenge i denne bransjen, og går ikke på scenen for å 
stemme trommer med publikum i salen. Arrangøren får finne 
andre band å eksperimentere med.»

Nebb flyttet etterhvert tilbake til sitt hjemland Polen. Selv om 
aktiviteten i Holy Toy falt merkbart etter at han flyttet har det 
likefullt kommet to album. Det var også planer om å utgi en flexi 
i Polen79, ennå mens Nebb bodde i Norge. En plan som høyst 
sannsynlig ikke ble realisert.

Av de mange som var involvert i Holy Toy må man nevne Wallin 
som allerede før han ble med i Holy Toy var en samtidsmusikk 
komponist og utøver, som f.eks. hadde laget musikk til Høvik 
Ballett sin 10 års jubileumsforestilling i 197980. Kjent som 
trompetist innen både jazz og avantgarde rock tidlig på 1980 tallet
i bl.a. Oslo 1381. I sin komponering har han brukt eksperimen-
tering villig vekk i sine verk. Også elementer av støy finnes i flere
av hans arbeider, f.eks. i verket «Scratch». Sorknes spilte parallelt
i Fra Lippo Lippi og 3rd Man og ga ut ett kassettalbum som solo-
artist under navnet The Bearburger82 (se det). Pedersen startet 
deretter soloprosjektet Hospital Bimb mens han var første gang i 
Holy Toy83. Et prosjekt som senere skiftet navn til When (se det). 

78 Puls #11 (1989, s. 6)
79 Nye takter #91 (9 oktober 1984, s. 8-9)
80 Høvik ballett 10 år. 1969-1979 (Høvik ballett, hefte, 1979. s. 14)
81 https://snl.no/Rolf_Wallin
82 https://www.rockipedia.no/artister/bjorn_sorknes-57326/
83 Kitsch #2 (s. 7)

Kalmar hadde før Holy Toy spilt i Adrian Storm og Ung pike 
forsvunnet. Senere solo under eget navn, i tillegg innom The 
Beste, Kraftensemblet og Nekropolis. 

Kilder: https://www.rockipedia.no/artister/holy_toy-31654/#, 
https://www.discogs.com/artist/122511-When, 
https://www.discogs.com/artist/212695-Bearburger

AUTENTISK FILM

Autentisk film er noe av det mest kreative og banebrytende som 
kom ut av den Norske kassettbølgen på første halvdel av 1980- 
tallet. Duoen av søstrene Anne Grete og Åshild Kolås (begge 
trakterte en rekke lydkilder) ble startet i juli 1982. Før dette hadde
de vært mest kjent for sin fanzine produksjon. Som Autentisk film
var de i hovedsak et studio prosjekt. Så er da også tre av deres fire
egne utgivelser studio musikk med sine muligheter for å utforske 
lyd og skape kunst. Deres første album ble gitt ut av Shit Tapes, 
de tre neste ga de ut selv. De holdt også sporadiske konserter og 
performences. En av disse ble utgitt som kassettalbumet 
«Levende film 1». Det er ett opptak fra en performence på Roxy i 
Bergen 22 mai 1983. Her er de i en lyddrakt som ligger en plass 
mellom Whitehouse og Throbbing Gristle og dets like, men i et 
Autentisk film uttrykk som ikke etterlater noe tvil om at dette er 
ekte og genuint originalt. Senere spilte de bl.a. på Sprø musikk 
festivalen sommeren 1983. En festival som folkene bak Shit 
Tapes arrangerer hvert år. 

Som duo lagde de også en kortfilm, «Øyenvitne», hvor de selv sto
for soundtracket. Denne leide de ut på beta (gammelt video 
system som i likhet med video 2000 tapte for VHS). Filmen ble 
vist på enkelte filmklubber men kom altså aldri for salg. 
Originalen ble senere stjålet (?) og har dermed gått tapt, men 
trolig finnes det noen kopier av filmen.

Som Autentisk teater gjorde de noen performencer hvor de var 
utvidet fra duo formatet og inkluderte film, dikt, pantomime, 
tapes mm og i følge et intervju i Gateavisa "litt ufrivillig blod..."84.
De gjorde minst en performence til som Autentisk teater, denne 
gang i Trafo-bygget på Tøyen i Oslo. Denne performencen gjorde 
de over tre dager den 20 til 22 januar 1984.

I 1984 ble Autentisk film utvidet til en trio som inkluderte Unni 
Christensen. Som det hadde de ihvertfall en konsert på Hennie 
Onstad kunstsenter på Høvikodden i desember 1984. Christensen 
ble etterhvert erstattet av Trine Wraamann. Dette oppsettet gjorde 
en performance på Moderna Museet i Stockholm, på festivalen 
Unge Nordiske Musikere og de hadde også en konsert/ 
performence på åpningen av Ungdomshuset i Tromsø 8 mars 
1985 (?). I løpet av 1986 ble Autentisk film oppløst. Søstrene 
Kolås var senere innom White Lord Jesus i en kort periode og AG
Kolås var innom Ym:stammen en kort periode. 
Deres kassettutgivelse «Levende film 1» kom i 2020 på LP med 

84 Gateavisa #6 juni 1984 (s. 15) 



tittelen «Roxy 22.05.83». Samtidig kom det en LP med låter fra 
forskjellige tidlige utgivelser som «1983».85 

Kilder; Åshild Kolås og Anne Grete Kolås (stor takk til begge), Autentisk films 
utgivelser, reklame for "Øyenvitne" (post stemplet 31/1-84), Dagbladet 18/12-
1984 (s. 41), Go-lyden #4 (s. 30), Nye takter #79-1984 (s. 11), http://nxp-
musick.blogspot.com/2004/10/autentisk-film.html

ALLE TIDERS DUSTER/BAKTRUPPEN

Alle Tiders Duster (ATD) startet som ett tidstypisk pønkband, 
men utviklet seg raskt over til new wave og deretter til mere 
eksperimentelle ting i grenselandet mellom konsert, performance 
og multi media forestillinger. Inspirasjoner fra både Einstürzende 
neubauten og Throbbing Gristle nevnes i biografien på 
Rockipedia.no. I den kan man også lese «Den eksperimenterende 
trangen resulterte også i samarbeid som med Smugteatret i 
Cecilie Løveids performance Sug, på Bryggens Museum, Bergen i
1983, og deres siste jobb var performanceakten Fra asken til 
ilden på USF Verftet i Bergen i 1984.»86 Utdrag av lyden til Sug 
kan bl.a. høres på deres egenutgitte kassettalbum «Performance 
Music» (1983).

Knudsen gikk solo etter ATD ble oppløst og gjorde noen få låter 
som kom på samlekassetter. Musikalsk var de eksperimenterende 
med cut up teknikker, gjerne kombinert med synth og ga en 
indikasjon på hva som skulle komme av elektronisk musikk i 
duoen Information. Knudsen har senere blitt ansatt i norsk 
kulturåd som scenekunstkonsulent. 

Samtidig ble han med i det eksperimentelle teateret Baktruppen 
(1986-2011). Som det holdt de over 80 forskjellige forestillinger i 
løpet av de 25 årene de eksisterte. Noen av disse forestillingene 
var nærmest for konserter å regne. Av disse igjen var det stor 
musikalsk spennvidde, fra rytmisk musikk til støyaktige 
lydkulliser. Eksempler på dette kan man høre på den tredoble CD 
boksen «1986-2008» (2009) og på deres debutplate, singelen «Ja, 
jeg går til hundene» (1986, som er fra deres første forestilling87) 
og ikke minst på deres side av picture disc LPen «Style Is King», 
som inneholder en rekke field recordings av bilstøy fra Groru-
dalen i Oslo. 

Som teater har Baktruppens arbeider bestått av teater- og danse-
forestillinger, kunsthappeninger, «usynlig teater», radio, video- og
lydkunst, stedsspesifikk kunst og politisk motiverte aksjoner. De 
var uten tvil med på å inspirere andre til å eksperimentere uten for
det rent musikalske.  
Frøysland (ex ATD) er samtidskunstner, med video- og computer-
installasjoner som hovedfelt. Han var også tilknyttet Baktruppen 
på flere produksjoner utover 1990-tallet. Han har vært en av de 
ledende elektroniske kunstnerne i Norge i flere tiår. I tillegg til 

85 https://www.discogs.com/artist/543512-Autentisk-Film
86 https://www.rockipedia.no/artister/alle_tiders_duster-33749/# (2020-05-12)
87 https://sceneweb.no/nb/organisation/2934/Baktruppen-1986-1-1 (2020-05-12)

solokarrieren er han også daglig leder for PIKSEL, som er en 
festival for kunst og fri teknologi.

Kilder: https://www.rockipedia.no/artister/alle_tiders_duster-33749/# (2020-05-
12), https://no.wikipedia.org/wiki/Baktruppen (2020-05-12),  
http://plot.bek.no/~gif/index.html (2020-05-13), https://piksel.no/about (2020-05-
12)

HOSPITAL BIMB/ WHEN

Pedersen har en lang karriere å se tilbake på. Første gang han var 
å finne på vinyl var som del av familiegruppen Far+4. Et band 
som varte ca 1970 til 1973. De ga kun ut en singel, som kom i 
1972. På slutten av 1970 tallet var han trommeslager i både Pull 
Out og pønkebandet Hærverk en kort periode88 før han dukket opp
i Holy Toy (se det).

Han startet soloprosjektet Hospital Bimb allerede mens han var 
med i Holy Toy89 første gang. Et prosjekt som senere skiftet navn 
til When. Som det gjort svært rytmisk musikk til tider og andre 
ganger svært eksperimentelle album som inkluderer klare 
preferanser til industrimusikken. Første album som When kom i 
månedskiftet september/oktober 1987, i form av «Drowning But 
Learning». Et album som fikk alt fra hyllest til slakt. Et album 
som internasjonalt ble distribuert av det renommerte selskapet 
Recomended Records. When var også med på to samlere fra 
Recomended, og senere reutga de Whens tredje album «Black, 
White & Grey» for et internasjonalt marked. Et album hvor Chris 
Cutler (Henry Cow, Art Bears, mm.) bidro med tekster90. Cutler er
en av de som drev Recomended Records. I 1992 kom albumet 
«The Black Death», som endte opp på 69. plass i Morgenbladets 
kåring av tidenes 100 beste norske album i 2011. Som følge av 
det ble albumet reutgitt. Han ble nominert i åpen klasse til 
Spellemannsprisen i 2003 for «Pearl Harvest», og på nytt igjen i 
2009 for «Homage Series Vol. 1: Sun Ra». Sistnevnte var en 
hyllest til legendariske musikeren og komponisten Sun Ra.

Som When har han tilsammen utgitt 16 album og en singel til og 
med 2012. Etter det har det vært stilt fra den fronten. I stedet var 
han aktiv på andre fronter både før og etter 2012. Blant annet i 
flere reunioner med Holy Toy, The Last James (tre album og en 
singel i tidsrommet 1990-1996) og Nebb Blagism (1995). I tillegg
gjesteopptredener på utgivelser med alt fra De press og Ulver til 
Agwa og Nils Olav Bøe (se det). Han har også jobbet med 
teatermusikk, bl.a. for Grusomhetens Teater. 

Kilder; https://www.rockipedia.no/artister/when-26205/# (2020-05-10), Discogs, 
https://no.wikipedia.org/wiki/When (2020-05-10)

THE BEARBURGER

Dette var et ambient noise prosjekt fra Bjørn Sorknes, som da 
hadde spilt i Fra Lippo Lippi. I 1983 var han samtidig med i Holy 
Toy og 3rd Man. På soloprosjektet sitt som kom i juni 1983, gjør 
han alt selv og viser vei til musikk med preferanser til såvel Brian 
Eno som Throbbing Gristle. Den utgivelsen er av noen betegnet 
som ambient, men var tydelig inspirert av lyder som kan betegnes
som støy. Det totale uttrykket er en eksperimentering som gjør at 
albumet like godt kan betegnes som ambient-noise. 

Låten «With Two Mouths Biting» fra denne havnet senere på 
samle LPen «Burning The Midnight Sun» (1984) og samle CDen 
«Maskindans» (2009). Siste musikalske opptreden hadde han med
Op art vinteren 1987, som var ett nytt navn på 3rd Man91.

88 Puls #8, august 1987 (s. 20)
89 Kitsch #2 (s. 7)
90 https://www.discogs.com/When-Black-White-And-Grey/release/790622 (2020-
05-10)
91 1987-01-14 Nye takter (vedlagt Arbeiderbladet) (s. 8)



Kilder: Discogs og utgivelsen. 

ASOD DVI

Ble startet opp i 1983 som et solo prosjekt for Tore "NXP" Nilsen,
da han fikk tilbud om å være med på en tysk samlekassett. Helt 
fra starten har Asod dvi vært et industri band med en hang til lyd 
collager og rytmikk i skjønn forening. Fra februar 1985 ble 
prosjektet utvidet med Hild "DSD" Strandbakk. Begge spilte på 
en rekke instrumenter i tillegg til vokal. I tillegg til det rent 
musikalske, var duoen også et post art prosjekt. Som dette var de 
med på en rekke utstillinger, blandt annet på International Sound 
& Art Exhibition i Vancouver, Canada i november 1985. Her 
leverte de både post art, og en komposisjon. 

Asod dvi var hele tiden et studio prosjekt fram til oppløsningen i 
1989. De tre siste årene hadde duoen base i Oslo og som det 
deltok de bl.a. på Blitzhuset doble samleLP «Blitz hitz». De hadde
også klart en splitt 7" med det Nederlandske kultbandet Kapotte 
Muziek. En plate som aldri ble utgitt av økonomiske årsaker. 
Asod dvi bidro på en rekke kassett og vinyl samlere i Europa. 
Låtene ble senere utgitt på nettalbumet «Greatest Hits Vol. 2» 
(Paranoia Is Freedom, 2009). 

Kilder; Boken «Bodøs pop og rock» av Tore Stemland (Requiem Production, 
1999), http://nxp-musick.blogspot.com/2004/09/asod-dvi.html

NEMLIG HEMLIG

Eksperimentelt band fra Rykkin i Bærum, som skiftet bandnavn 
flere ganger i karrieren. De hadde ett løselig antall medlemmer, 
men med en kjerne på ca fem personer som stort sett var med på 
det meste av innspillinger og konserter. På det meste ble det 
påstått at bandet hadde 23 medlemmer!! Som musikalske forbild-
er hadde de Notorische Reflexe, Throbbing Gristle og Laurie 
Anderson m.fl. i de første årene. I denne perioden var de 
eksperimentelle med klare industri og støy elementer. De hadde 
en klar politisk holdning for vegetarianisme (inspirert av Crass), 
mot atomvåpen, støttet boikotten av Shell mm. 

På deres eget selskap Gjör glad tape ga de ut både egne kassett-
album og samlekassettserien «Om det brenner» der de inviterte 
venner og bekjente, samt bidro med egne bidrag både som band 
og med sideprosjekter, utover 1980-tallet. 

I 1988 gjorde amerikanske Red Hot Chilli Peppers en konsert i 
Oslo som inspirerte gruppen til å bli mer groove-orienterte. En 
sound de beholdt til oppløsningen. Først som Masters of møh, og 
fra 1992 som SUPERskill. Som NH var de med på Gateavisa sin 
flexi, og de ga ut albumet «Urbanfusioncrossmultiplypopimpact».
De deltok også på flere samleplater, bl.a. «Blitz Hitz». Mot slutten
av Masters of Møh perioden opptrådte de i Thomas Robsahm 
filmen «Svarte Pantere» og var å finne på soundtrack CDen. 

De hadde nå bevegd seg mot housekulturen så navneskiftet til 
SUPERskill var naturlig. Som det fikk de ut en rekke utgivelser 
før de ble oppløst i 1995. Av de mange som var innom er det verdt
å nevne at Erik Bjerke også har spilt i Tremulators. Bård 
Torgersen er i dag mest kjent som forfatter, men har etter Nemlig 
hemlig/ SUPERskill vært med i 1349 Rykkin, Rød Stær, Human 
Inferno og Universet, samt soloartist under eget navn. 

Kilder: Discogs, https://www.rockipedia.no/artister/nemlig_hemmelig-42919/# 
(2020-05-12), https://subjekt.no/2018/11/29/noe-tekst-er-best-a-si-hoyt/ (2020-05-
12)

«BODØBØLGEN»

Fra 1983 til midten av 1980 tallet oppsto det en rekke band og 
konstellasjoner som alle var sterkt inspirert av, eller var direkte 
industri/støy orienterte. Asod dvi er beskrevet over her. Johnny 
Larssen, Psykisk tortur og Juryen hører også til denne bølgen, 
men disse tre er nærmere beskrevet i egne innlegg under her. 

"  " Part var en duo bestående av Remi Langmo (diverse 
elektroniske instrumenter) og Yngve "Buster" Wang (diverse 
elektroniske instrumenter). Duoen eksisterte en kort stund i 1983 
og hadde aldri noen konsert, men spilte inn en demo, som kom i 
to utdrag på samlekassetten «Quest Ce Qu´il Y A?» (1983). 
Musikalsk var de meget industri preget. Begge var senere med i 
De Pravity (et bein) som ble startet senhøsten 1983. Før det ble 
startet var Langmo innom flere band som var mer synthpop 
orienterte. I De Pravity var også Jon Hveding (diverse instrumen-
ter) med. Wang slutter etter en kort periode og som duo lager de 
egenkomponert materiale av til tider meget eksperimentell 
musikk. De spilte inn flere demoer, samt holdt en performance i 
en garasje i Bodø der de knuste en bil! Holdt en konsert 27 
oktober 1984 på ungdoms-kulturhuset Gimle, hvor de var utvidet 
med Yngve "Buster" Wang (diverse perkusjon) for anledningen. 
Etter dette ble de mer og mer et rent synthband. Som en følge av 
denne stilendringen skiftet de navn til PLX 15 i 1985. Som PLX-
15 brukte de bl.a. lyd fra nevnte garasje performance. 

Hveding hadde ett soloprosjekt som Kråka som musikalsk 
varierte fra pønk til støy. I lag med sin bror Tommen Hveding lage
de feedback støy som Brain Searchers i en kort periode. To utdrag
fra dem finnes på samlekassetten «Bla bla» (1986). Hveding og 
NXP hadde også ett kortvarig prosjekt kalt F & F som fikk ut en 
cut up/collageaktig støy kassett i 1986. Der satte de sammen hver 
sin to komposisjoner på 30 minutter som så ble mixet oppå 
hverandre. 

Pønketrommis i Politisk avfall, Morten Løvik, hadde ett solopro-
sjekt som het Morten Live At Wembely, hvor han eksperimenterte
med radiolyder for det meste tatt opp mellom-radiostasjoner. Som
det fikk han ut låter på samlekassetten «Some Shit You Can´t 
Smoke Vol. 14» (1986). Når Løvik sluttet i Politisk avfall ble han 



erstattet av Skjit-Lars, som i tillegg til å spille i Psykisk tortur, 
hadde ett solo noise prosjekt kalt Nervøse lidelser. Som det vakte 
han oppsikt i industrimusikk miljøene i Mellom-Europa hvor det 
meste av opplaget av hans solokassett «Datamatic Destruction» 
(1985), ble solgt. Ett udrag fra denne kassetten havner senere på 
samlekassetten «The Book» (1984) som ble utgitt i Tyskland på 
Graf Haufen. En remix av en Nervøse lidelser komposisjon ble 
utgitt som Skjit-Lars i løpet av 2010 da han tok dette artistnavnet 
for alle sine musikalske uttrykk. Senere har Nicolaysen spilt i en 
rekke band, bl.a. Blaakraft i lag med Johnny Larssen. 

Kilder; Boken «Bodøs pop og rock» av Tore Stemland (Requiem Production, 
1999) og Discogs.

JOHNNY LARSSEN/VOUS 

Kommer opprinnelig fra Narvik hvor han var aktiv musiker fra 
1979 i bl.a. rockebandet Slakt. Samtidig ble han med i Kriminell 
ungdom våren 1981. Med dem spilte han blant annet på 
Troilltampen festivalen i 1981. De fikk forøvrig uhyre god kritikk
av Dave Henderson i den Engelske musikk avisen Sounds. Han 
mente at Krim. U. (som de ble hetende fra og med 1982) var det 
beste han hadde hørt siden Joy Division. Som en kuriositet kan 
det nevnes at Bel kanto (senere Bel Canto) i begynnelsen hadde 
en coverversjon av Krim.U.s låt "Tinnsoldat" på sin første demo. 
Larssen sluttet i februar 1983 i både Krim. U. og Slakt og flyttet 
til Bodø. 

Her gikk han solo, først under eget navn, og senere som Vous. 
Musikalsk var dette en slags rytmisk eksperimentell musikk som 
vakte oppsikt i industrimusikkmiljøene. På sin eneste solokonsert,
27 november 1984 på ungdomskulturhuset Gimle i Bodø, fikk 
han hjelp av Nan Skoglund (synth) på deler av konserten. Utenom
dette gjorde han to album som Larssen ga ut selv. Det siste som 
en splitt med engelske Martin Howard Naylor. Begge kom i 1984.

Fra 1990 tallet aktiv i flere band i Bodø som f.eks. Den tid...den 
sorg og også med i den utgaven av Slakt fra Narvik, som hadde 
reunion konsert på Troilltampen sommeren 1997. Senere med i 
bl.a. industribluesbandet Blaakraft (startet som RRMM) og spilte 
med Doppelganger på Schiphorst avant garde festival #11, i 
Tyskland, sommeren 2014.

Kilder; Johnny Larssen, boken «Bodøs pop og rock» av Tore Stemland (Requiem 
Production, 1999

PSYKISK TORTUR

De startet opp som en duo av Lars Nicolaysen (metall perkusjon/ 
sang/tapes/lyd effekter/sement blander/elektrisk drill) og Tore 
"NXP" Nilsen (senere Dolg Stemland) (metall perkusjon/sang/lyd
effekter/elektrisk drill). De debuterte som det 27 oktober 1984 på 

ungdomskulturhuset Gimle i Bodø på en maratonkonsert. Etter 
denne konserten ble de utvidet med Hild "DSD" Strandbakk 
(metall perkusjon). Dette oppsettet spilte oppvarming for Ym: 
stammen 3 april 1985 på Sinus i Bodø. Strandbakk var også med 
på avskjedskonserten under karnevalet i Rensåsen i Bodø i 1985. I
mellomtiden hadde de en konsert på Låven brukthandel i Bodø, 
som duo av Nicolaysen og Nilsen. Musikalsk var dette "Rytmisk 
industri muzak for de små masser" som de betegnet musikken sin.
Altså industrimusikk av den relativt kompromissløse sorten 
avspilt på tape akkompagnert med metall perkusjon og andre 
metall mot metall lyd kilder. Musikkteoretisk var de inspirert av 
artister som Einstürzende Neubauten, NON og Edgar Varese.

Juryen (se det) brukte senere opptak av debutkonserten til å 
remixe og legge på nye lydeffekter. Denne komposisjonen ble 
brukt på en samlekassett. Samarbeidet mellom Psykisk tortur og 
Juryen ble også til en konsert under bandnavnet Scream Your 
Dance, på Låven brukthandel i Bodø. 

Sinus, Bodø, 1985 (foto: Beate Nilsen)

Duoen ble lagt på is i 1986, for å bli tint opp igjen 20 år senere. I 
2006 ble duoen utvidet igjen. Nå med Ronny Wærnes (sang/lyd 
kilder/elektronikk) i anledning at festivalen Nødutgang ble startet.
Trioen gjorde tre konserter før Stemland trakk seg fra bandet 
høsten 2006, for å konsentrere seg om prosjektet NXP. Siden har 
de vært en duo av Nicolaysen og Wærnes. Som dette debuterte de 
på Gimle 28 februar 2007. Samtidig hadde de et musikalsk 
stilskifte der metall perkusjonen for første gang var fraværende (i 
alle fall live) og uttrykket var mer opp mot den Japanske harsh 
noise scenen, kombinert med rytmikk fra slagverk.

Som dette turnert flere ganger i Tyskland, hvor de fikk kontrakt 
med plateselskapet No Pop For No People, som er norskavdeling 
til labelen Pure Pop For Now People. Der har de gitt ut to album 
og deltatt på en samleLP. De har spilt flere ganger på Nødutgang-
festivalen og på avant garde festivalen i Schiphorst i Tyskland. 
Dette i tillegg til en lang rekke med andre solo-, duo- og band-
prosjekter for begge to. 

Kilder: Lars Nicolaysen, Ronny Wærnes, boken «Bodøs pop og rock» av Tore 
Stemland (Requiem Production, 1999), https://www.discogs.com/artist/665716-
Psykisk-Tortur (2020-05-02), https://www.facebook.com/PsykiskTortur (2020-05-
02), http://nxp-musick.blogspot.com/2006/05/psykisk-tortur.html (2020-05-02)

TREMULATORS

Tremulators var ett band som ikke var redd for å tråkke inn i 
grenseland mellom visuelle og lydmessige utrykksformer og 
jobbet med film, performance og lydskapende scenografi som 
fundament for – eller som del av sin musikk. Musikalsk var de 
eksperimenterende og de kunne i en og samme låt veksle fra en 
tilnærmet vegg av støy til minimalistiske tendenser for å få fram 
kontraster, følelser og reaksjon fra lytterne. 



Tremulators startet da Siri Austeen, Håkon Göthesen og Tron 
Kittelsen traff hverandre på kunstakademiet i Trondheim i 1982. 
Allerede året etter gjorde de sin første utenlandskonsert i Finland 
som en blanding av lydinstallasjon og performance. Som 
kunststudenter fikk de tilbud om å spille i Karl Johans kyrkan i 
Stockholm på Ung Nordisk Kulturfestival i 1984 og overtalte 
Anders Elsås (ex Mess Age, Kjærnefamilien mm) til å bli med. 
Etter at bandet samlet seg i Oslo var de mer aktive på konsertfron-
ten og de spillte inn deres første album på kassett; «Memory 
Pitfall» (Idiot press, 1985). Takket være direktørene på Henie 
Onstad kunstsenter på den tiden, hadde de øvingslokale og tilgang
på videoredigeringsstudio der. Da hadde også Austeen tatt intiativ 
til sideprosjektet Tutti Contro Maggie hvor hun komponerte 
sanger på tramporgelet til den etablerte Trondhjemsmaleren John 
Anton Risan. Kassett-utgivelsen «Sotto» kom i 1987 med Anders 
Elsåas og Stein Inge Larsen (Lister) med på laget. 

I Tremulators var alle multi-instrumentalister, og mottoet «Learn 
and unlearn» var noe de hegnet om. De ga selv ut kassetten 
«Süsse benzinbaume» som kom ut i 1987. De fikk etterhvert en 
dynamisk konsert-meritt, alt i fra Henie Onstad Kunstsenter, 
Kulturhuset i Stockholm til Blitz, filmfestivaler i Holland og 
diverse klubber i Berlin, Bergen og Trondheim. De hadde med seg
ulike teknikere som Åge Utnes, Sven Erga og Audun Strype. 

De varmet opp for bl.a. Nick Cave på Sardines i Oslo 2. oktober 
1985. En opptreden som fikk svært dårlig kritikk av Torgrim 
Eggen i Beat. «Ett slett hippiekollektiv av et band» og «De ville 
ha jagd ett mindre modig publikum langt ut i Munkedamsveien»92.
Han om det, for noen må ha likt det de hørte, som f.eks. Arvid 
Skancke-Knutsen som lot seg imponere av nevnte konsert og 
skrev i Puls at «I perioder og partier låt Tremulators forbløffende 
ledige, levende og uanstrengt u-norske.» og «For meg var de en 
positiv overraskelse...»93. Så forskjellig kan altså én og samme 
konsert oppfattes.  

Tremulators med Audun Strype som tekniker, fikk også æren av å 
gjøre deler av soundtracket til Oddvar Einarsons film «Havet 
stiger» (1990) med tre ukers innspilling og feltopptak i Warsawa. 
Etterhvert kom Erik Bjerke med (ex Nemlig Hemlig og 
SUPERskill). Med denne besetningen produserte de CD-albumet 
Tremulators, som skulle bli deres siste utgivelse. Den kom ut på 
kultselskapet dBut i 1992, - samme året som bandet ble oppløst.

Austeen, Elsås og Kittelsen fortsatte som kunstnere etter 

92 1986-11 Beat #11 (s. 40)
93 1987-02 Puls #2 s. 27

oppløsningen, noen med flere bandprosjekt etterhvert og 
utstillingsaktivitet knyttet til maleri, lydinstallasjoner, landart, 
performance mm.

Kilder; mail fra Siri Austeen (2020-05-11), http://www.tron-kittelsen.no (2020-05-
02), http://www.austeen.no (2020-05-02), 1987-02 Puls #2 (s. 27), 1987-04-06 
Nye takter #215 (s. 7) og 1987-06 Puls #6 (s. 60-61).

DET GLADE VANVIDD/SHAKESPEARE IN THE BUSH 

En gruppe som hadde sin oppstart i 1984. Det Glade Vanvidd 
(DGV) var et eksperimentelt The Residents-lignende band med 
base i UFFA-miljøet i Trondheim i følge Wikipedia94. Bandet ga 
ut flere album og to vinyl singler før de ble oppløst i 1989. De 
deltok på en rekke samleplater, og spilte dessuten på festivaler i 
Norge, Danmark og Tyskland. I etterkant er det kommet ett 
samlealbum på CD i 2006 som er en solid introduksjon til 
gruppens musikalske uttrykk og litt sære form for humor. Det het 
«The Rest of Det Glade Vanvidd 1984-1989»95. Fra heftet til 
denne utgivelsen kan man lese følgende; «...bandet startet fra 
bunnen av og løp i alle retninger på en gang. Konsertene var en 
blanding av visuals (filmer/skulpturer/malerier etc.) og et band 
som ikke nødvendigvis kunne spille sin egen musikk, noe som ofte 
førte til desperate tiltak for å kompensere. I studio var 
tilnærmingen annerledes - en blanding av nøye planlagt klipp og 
lim, og improvisere rundt noe skisserte strukturer til låter.»

Originalbesetningen besto av Harald Erlandsen (trommer) Harald 
Nissen (sang) Magne Njåstad (bass) og Roger Aasegg (gitar). 
Etter et par år flyttet Erlandsen til Argentina, og trommene ble 
overtatt av Viggo Mastad, parallelt med i Angor Wat. En kort 
periode byttet Aasegg og Mastad instrumenter. Alt dette før 
Mastad konsentrerte seg fullt og helt om det som etter hvert 
utviklet seg til Israelvis. Ny gitarist ble Oddvar Njåstad, mens 
Aasegg fortsatte som trommis.

Det Glade Vanvidd skiftet navn til Shakespeare In The Bush mot 
slutten av 80-tallet. Under dette navnet ga de ut singelen 
«Jakob»/«Mannen i badekaret» (1989), før gruppen ble oppløst. 
Vokalist Harald Nissen startet i 1990 bandet Albino Slug. Magne 
og Oddvar Njåstad var med i Pontiac Pilatus.

Kilder: https://www.rockipedia.no/artister/det_glade_vanvidd-10140/#, 
https://www.discogs.com/artist/252077-Det-Glade-Vanvidd

A PLACE TO PRAY 

De startet visstnok som en duo av Rune Brønbo (Concrete Now, 
Lobster Combo, Lobster Copter, Spacebopcircus, Sternklang, 

94 https://no.wikipedia.org/wiki/Det_Glade_Vanvidd (2020-05-02)
95 https://www.discogs.com/Det-Glade-Vanvidd-The-Rest-Of-Det-Glade-
Vanvidd-1984-1989/release/1903090 (2020-05-02)



Wibutee mm.) og Olav Hagen (Angor Wat, Bob Jones 
Experience, Israelvis mm.) i følge Discogs96, men samme kilde 
siterer heftet med den spanske utgaven av deres debutalbum 
«Thelema», der er de blitt en kvartett av; Bela 23 (loops, vokal, 
bass, gitar, synth, effekter) Peter Carlos Carasco (perkusjon, 
vokal) Damien 777 Shtn (vokal, perkusjon, bass, gitar, sampler) 
og Michael Troubetzkoi (vokal)97. Et album som ble utgitt av flere
selskaper i Europa og USA i løpet av 1985 og senere. I følge en 
gratis annonse i Nye takter98 kom den også ut i nytt opplag i 1988,
men nå som C-40, og ikke som tidligere som C-46, som ble 
distribuert av Knallsyndikatet. 

Kassetten ble annonsert flere ganger i Nye takters gratis annonser 
der beskrivelsen av den gikk fra «Rituell stamme musikk for de 
høyere sfærer...»99 til «A Place To Pray gir dere 23 sanger om tro,
håp og kjærlighet.»100 via «Inspirert av industriell musikk og 
religiøse folketoner...»101. 

Hvem kvartettutgaven egentlig inkluderte er usikkert. Uansett på 
deres andre album, «Disciplina Arcana» (Knallsyndikatet) som 
ble utgitt på tampen av 1988, er de blitt en trio av Brønbo, Hagen 
og Hedda Næss. Om Næss var en av de fire vites ikke.

JURYEN

Duoen ble startet av Anders Moe (tapes/støy/fløyte/barbermaskin/
perkusjon/tangenter/div rytme instrumenter) og Øystein Moe 
(tapes/støy) våren 1985. Sommeren 1985 var de utvidet med 
Engebret Gudbrandsen (støy). I denne perioden kalte de seg for 
The Edited. Samme sommer sluttet Gudbrandson og de går 
tilbake til Juryen navnet. Etter at debutalbumet «Ballong» ble 
utgitt, slutter Ø. Moe i mars 1986, for å starte solorosjektet Daft.
Etter dette ett soloprosjekt for A. Moe. Som det debuterte han live
3 mars 1986 på ungdomskulturhuset Gimle i Bodø. Har etter det 
gjort flere konserter, blant annet oppvarming for Tremulators på 

96 https://www.discogs.com/A-Place-To-Pray-Thelema/master/226372 (2020-01-  
21)
97 https://www.discogs.com/A-Place-To-Pray-Thelema/release/4612038 (2020-
05-02)
98 1988-02-24 Nye takter (vedlagt Arbeiderbladet) (s. 7)
99 1986-01-29 Nye takter (vedlagt Arbeiderbladet) (s. 11)
100 1986-04-30 Nye takter (vedlagt Arbeiderbladet) (s. 7)
101 1986-04-09 Nye takter (vedlagt Arbeiderbladet) (s. 7)

Nansenskolen på Lillehammer, Sprø musikk fest i Arendal i 
september 1988, 18 februar 1989 som oppvarming for Tre små 
kinesere (!!) og oppvarming for Faust på Nødutgangfestivalen i 
juni 2006. Begge de to sistnevnte på Sinus i Bodø. I tillegg gitt ut 
en rekke kassettalbum godt plantet i støysjangeren, på sitt eget 
selskap Yecch og en samler på Hypertonia World Eneterprice.

Het Juryen N'est pas Ryen en kort periode i 1987. Året etter hadde
han og Jan Rune Bruun en duo som het Bullwinkle And Simon 
Parsnips Scientifical Theatre. Denne duoen varte i nøyaktig 2 
timer den 31 juli 1988. På denne tiden spilte de inn en demo som 
finnes utgitt på tilsammen to samlekassetter. I tillegg til dette har 
han vært assosiert medlem av Famlende forsøk, som har ført til at 
han er gjesteartist på FFs album «Ars Transmutatoria» (1990) 
(som Strawberry McKillian) og til sideprosjektet Injuryen. 

Han har også samarbeidet med Psykisk tortur der han remixet 
deres debut-konsert, og senere gjorde en konsert i lag med de som
Scream Your Dance. Flyttet i 1991 til Bergen hvor han var med i 
flere band og prosjekter, bl.a. hadde han og Are Mundal en duo 
som Nacht und nebel, som Mundal videreførte som sitt 
soloprosjekt. På et av sine opphold i Japan gjorde han sin 
(foreløpig?) siste live opptreden som gjestevokalist for det 
japanske bandet Tsuwamono & Clay Hammock på Klub Counter 
Action, i Sapporo den 22 juni 1999. 

Kilder: Anders Moe, boken «Bodøs pop og rock» av Tore Stemland (Requiem 
Production, 1999

TARDIAGRADA

Dette er en liten gåte av en duo som besto av Jean C og Tai K, og 
som så vidt vites kun ga ut ett kassettalbum i 1985. «Inside The 
Church». Det består av ni låter som i følge omslaget på utgivelsen
er innspilt i Tangen kirke i måneds-skiftet mars/april 1985. I april 
1985 ble så opptakene mixet hjemme hos Jean C. Her slutter alle 
spor. Musikalsk er det ingen tvil om at de har vært inspirert av 
industrimusikk, med referanse til muligens Metabolist og dets 
like? Eksperimentel rytmisk støy er nok en dekkende beskrivelse.

Kilde; kassettalbumet «Inside the Church.

SADOMAOISTAN



Hadde sin start 1 mai 1985, derav tittelen på deres debut EP; «1. 
Mai 1985 > 1. Mai 1988». (1988) (Kom først som kassett i en 
rund metallboks med hefte, deretter som vanlig kassettutgivelse). 
Fire låter inspirert av tidlig Laibach, Einstürzende neubauten og 
dets like. Trioen startet opp i Tromsø hvor de gjorde flere 
konserter, før de flyttet til Oslo. De besto da av Jørn Bårdgard 
(trommer, perkusjon) Ivar Friis (bass, vokal, perkusjon) og 
Halvard Haldorsen (vokal, gitar, perkusjon).

Allerede før debut EPen ble utgitt hadde bandet begynt å 
eksperimentere med elektronisk musikk, og som det etterhvert ett 
soloprosjekt for Haldorsen. Som det kom debutalbumet ut i 1997 
og het «Retroskopi 1987 – 1997» (1997), med klart hint til tittelen
på deres debut EP. De var nå blitt ett rent elektronisk prosjekt. 

Haldorsen har senere vært programleder for en rekke TV 
produksjoner, vært arrangør og spilt i elektropop-duoen The 
Machines102 mm. 

DET SOSIALE SKUESPILL

Dette var ett av mange prosjekter som Gutt(orm Nordø) var 
involvert i. Med bakgrunn i Trondheims anarkist fanziner på 
1970-tallet, pønkmusiker innpå 1980-tallet. Etter noen år på 
kunstakademiet i Trondheim ble han kunstner på midten av 1980-
tallet. Da hadde han forlengst startet Idiot press hvor han ga ut en 
rekke forskjellige kunstneriske trykksaker, tegneserier, musikk 
kassetter osv. En av kunstretningene Nordø var opptatt av på den 
tiden var Post-Art, noe som førte til at han startet post-art 
fanzinen El-djarida, og gjorde en rekke post-art verk og som det 
deltatt i utstillinger og fanziner i inn og utland. 

Han var tidligere med i det mer eksperimentelle Kjærnefamilien 
og det mer gotisk orienterte Syk kjærlighet. Med Idiot press i 
ryggen sto han i spissen for en utgivelse i 1985 med Det sosiale 
skuespill. Innholdet er en salig blanding av lyder, cut ups, 
eksperimentering. Alt samlet sammen i ett kassettalbum som 
virkelig er noe for seg selv. Eksperimentering fortsatte han med i 
lag med Dag Marius Hestvik både under egne navn og som A:
(Soundtracks). Samtidig var han innom hardcorebandet Angor 
wat og senere i rockebandet Sunshine Kids mm. 

Som kunstner har han blitt innkjøpt av blant annet Nasjonalgalle-
riet. Fått gitt ut en bok om sin kunst og gjort en rekke 
utsmykkingsoppdrag og hatt en rekke utstillinger.

Kilder: https://www.discogs.com/artist/888386-Guttorm-Nordø (2020-05-03), 
utstillingskatalog fra Henie onstad sentret i 1996. https://gruppe-x.no/guttorm-
nordo/

BJØRN J. MAGNHILDØEN

102 https://www.rockipedia.no/artister/sadomaoistan-55864/#

Magnhildøen har operert under en rekke pseudonymer som f.eks. 
Memphis 10SC og Jordmorkontoret. Han startet sin karriere som 
eksperimentell støy/collage/lyd kunstner på midten av 1980-tallet.
Som det eksperimenterende og lydrik i starten og blir mer og mer 
minimalistisk utover i karrieren. Han startet flere kassettselskap, 
der nok Broadway Broadcasting er det  mest kjente. Ga også ut 
Psykisk tortur sin debutkassett på selskapet Diamant. Som 
soloartist har han eksperimentert med minimalistisk støy både på 
kassettutgivelser og på VHS video. Var post-art kunstner, før han 
begynte med digitalkunst. 

Magnhildøen har bakgrunn fra informatikk, og har arbeidet med 
nettverkskunst i over 35 år. De siste årene har han vist arbeider 
ved blant annet Carnation Contemporary (Portland, USA), Roehrs
& Boetsch Gallery (Zürich) og Near-Field Communication 
Digital Art Biennale (#nfcdab3). Magnhildøen er også daglig 
leder av Noemata, som produserer utstillinger og festivaler for 
digital kunst. Han debuterte på høstustillingen i 2019. 

Kilde: https://www.hostutstillingen.no/2019/bjorn-magnhildoen/ (2020-05-03) og 
https://ekunst.net/portfolio/bjorn-magnhildoen/ (2020-05-03)

BA-ISS 

Sarx, som besto av Stig Sæterbakken (bass/tapes), Kjetil Korslund
(sang) og Torbjørn Morstøl (gitar) og mot slutten Robin Andrew 
Le-Normand (lyd/lys) var et kortlivet band som er starteskuddet 
for det som skulle bli Ba-Iss. Le-Normand ble med i bandet i 
1987, kort etter ble de redusert til en duo av Le-Normand og 
Sæterbakken og de tok navnet Ba-Iss. Som det gjorde de to 
konserter i Oslo. Om Mogens Henckel kom med tidsnok til å 
bidra på konsertene er usikkert, men bidrar på utgivelsene. 

De startet selskapet Media Apoteket for å utgi sin musikk. Første 
utgivelse var med Sarx. Deretter ga de ut to album og en singel-
kassett på eget selskap, samt ett album på Komkol autoprod. Som 
Ba-iss eksperimenterte de med uttrykket sitt og leverte tidvis en 
rytmisk industrimusikk med preferanse til Throbbing Gristle og 
Cabaret Voltaire. Etterhvert ble de mer house inspirert og som det 
representert på samleren «Nova Norvegia» i 1991, før de gikk 
tilbake til mer eksperimentell musikk. 



I og med at Stig Sæterbakken (ex Guttene fra Gokkohjørnet og 
Graa. Begge fikk ut en låt hver på den doble CD samleren 
«Maskindans») ble en såpass kjent forfatter, er det merkelig at 
ikke Ba-iss fikk mer oppmerksomhet enn de fikk. Sæterbakken 
har også sololåter under eget navn på samlere fra Nemlig Hemlig 
sin label Gjör glad tape. 

Kilde: Robin Andrew Le-Normand mailer 4 juli 2020. Discogs.com

MUNCH

Påsken 1986 starter fortellingen om Munch. Da ble det bygget et 
lydtett øvingslokale/studio i kjelleren i Tordenskioldsgate 23 i 
Kristiansand. Adressen ble forkortet til T23 som ble navnet på 
bandets eget plateselskap. John Ivar Mykland (vokal/tekster) Rich
Morgan Nordskog (trommer/kontorsjef for T23) Alf Steinar 
Solbakken (gitar/grafisk formgiver) og Lars Roald Aardal 
(keyboards/lyd) finner ut at de vil starte band og 21 desember 86 
har så Munch sin første øving, som startet klokken 20:10. Vel 
øving i improvisasjon er vel mer dekkende. Inspirert av band som 
Swans, Front 242 og Laibach mm. 

Mykland omtalte deres musikalske basis slik; "Å frigjøre seg fra 
alle regler, ta i bruk alle virkemidler, for så å levere alt til selve 
uttrykket"103. Etter tre øvinger og seks dagers eksistens debuterer 
de den 27 desember 1986 på Kilden i Arendal. I april året etter får
de med seg Rune Bergstø på bass.

Høsten 1987 spilles det selvtitulerte debutalbumet inn. Ett 
eksemplar havner hos Dossier i Tyskland som året etter gjenutgir 
albumet for det Europeiske markedet. Litt oppmerksomhet får 
platen, bl.a. spilte den legendariske engelske DJ-en John Peel, en 
låt i sitt radioshow. En serie med album og konserter følger. De  
improviserer og jammer seg fram til nye lydskulpturer, ett uttrykk
de karakteriserte slik: "Munch er mer en måte å lage musikk på 
enn musikkform. Vi er ikke opptatt av musikalske stilarter. Munch 
er mest snakk om en holdning til det vi gjør."104

Etter nesten to år trappet de ned på turneringen og begynte å 
utforske hvor de sto henne. Mykland uttalte til Puls at "En mørk 
og faretruende angst (begynte) å bygge seg opp, med tanke på 
hva folk der ute forventet av oss. Situasjonen som et fullstendig 
uavhengig band var ikke lenger vår virkelighet"105. 

Oppløsningen lå å svei i bakhodet på alle som hadde fulgt Munch,
så godt det lot seg gjøre, i disse åra. Albumet «Tree» viste et band 
for første gang uten noen helhet, mål eller utgangspunkt for nye 

103 Puls #11, november 1991 (s. 8)
104 Rock furore #3 

105 Puls #11, november 1991 (s. 8)

ekspedisjoner i lydlandskaper. Tiden fram mot den endelig 
avgjørelsen ble brukt til å påbegynne arbeidet med å samle inn 
video opptak av Munch. Visstnok inneholder dette video arkivet 
over 15 timer med materiale. Planene var mange og selskapet 
dBut sa seg villig til å sette sammen en video. Arbeidet ble 
skrinlagt av økonomiske årsaker, men det er lov å håpe... 

De hadde ennå noen live spillinger her og der, platene solgte 
relativt godt og ideen om en live plate begynte å dukke opp igjen. 
Samtidig begynte de forskjellige medlemmene å vandre i så 
forskjellige musikalske retninger at den endelige dødsdommen 
ikke kunne utsettes lengre. 6 desember 1991 gjorde de sin 
avskjedskonsert på Rockefeller i Oslo. Denne ble i sin helhet tatt 
opp, både på video og på tape, og lyden ble utgitt som albumet 
«Live». Munch gikk inn i historien den 21 desember 1991 
klokken 20:10, nøyaktig 5 år etter starten, på sekundet.

Ex-Muncherne dukket nå opp i flere forskjellige sammenhenger. 
Mykland har vel gjort seg mest bemerket med sitt nye prosjekt: 
Kristiansand Kunst Kommando (KKK). En performence 
gruppering som like ofte gjør performences som konserter eller 
for den slags skyld gir ut musikk/lyd på plate. De har noen få 
utgivelser å se tilbake på. De har blant annet opptrådt flere ganger
på Quart festivalen i Kristiansand. Deres video "Kasematten" som
finnes på video samleren «A Golden Shower From Norway», 
hadde premierevisning under Ultima festivalen i 1993. De fleste i 
Munch har spilt/medvirket i en rekke band i etterkant. 

(Kilder; En rekke utklipp fra Puls og Rock furore, T23 presseskriv, T23 jubileums-
hefte, brev + mail fra Rich Morgan Nordskog, utgivelsene og samtaler med flere 
personer på dbut og mailer fra Rune Tengs i CrapTV.)

SVERRE H. KRISTENSEN/HJERNEDØD/ANUS PRESLEY
 
Det lages en større bok om Kristensen og hans kunstneriske 
produksjoner, som forhåpentligvis blir ferdig i løpet av neste år. 
Han er nok mest kjent for sine vitsetegninger i magasiner som 
Konk, Norsk Mad, Psykose etc, og i sine egne hefter fra Bad Pills 
til Voodoo Comics. Han lagde også noen svært eksperimentelle 
kortfilmer. I tillegg gjorde han musikk i sin særegne humoristiske 
stil både som Anus Presley og som Hjernedød.

Med Anus Presley snakker vi om ett Dansk band, der Kristiansen 
var sentral, som er mer eksperimentelt, med cut up teknikk. Etter 
fire kassetter ga Lasse Marhaug ut en CD på sin label Jazzasin 
Records. Som Hjernedød får vi hymnen fra døvstumme Didrik. 
«Låten» er selvsagt lydløs. Med singelkassetten fulgte det også ett
lite tegneseriehefte i samme ånd. Mørk humor kjennetegnet alt 
Kristiansen gjorde inntil han døde etter lengre tids sykdom i 1997.



Kilder: https://www.discogs.com/artist/329636-Anus-Presley (2020-05-03) og 
http://home.online.no/~janbruun/shk/ (2011-05-15)

NILS OLAV BØE

Startet tidlig på 1980-tallet i diverse sammensatte band, laget 
musikk til kunstinstallasjoner og utstillinger, performencer og 
lignende. Allerede under kunstutdannelsen på kunstakademiene i 
Bergen og Oslo (1981-85) var han opptatt av lyd i samspill med 
objekter, rom og video, i tillegg til å gjøre performances, bl.a. i 
lag med Kjetil Skøyen. 

Til utstillingen «From Dusk till Dawn 1997-98» skriver Jon-Ove 
Steihaug i katalogen til utstillingen, at «Bøe bruker fascinert 
fragmenter fra populærkulturen sammen med lyd-, lys- og 
billedteknologier...». Dette er noe han utviklet igjennom hele sitt 
kunstneriske virke. På veien dit har han også gjort mye fotokunst 
og er innkjøpt av bl.a. Samtidskunst museet Oslo og Gøteborg 
Kunstmuseum, og har hatt utstillinger i blant annet Berlin, 
London, New York, Houston og Oslo. Allerede i 1989 ble han 
omtalt som «...ein av våre fremste «installasjonskunstnarar»»106. 
Han er i dag en aktiv billedkunstner, med hovedvekt på foto.

I 1987 laget han musikk til balletten, som opprinnelig het 
«Rommet»107, men som før fremførelsen fikk tittelen «Jeg vinker 
ikke, jeg drukner». Den ble iscenesatt av Lise Eger, med dansere 
fra Imago danseteater i Black Box teatret i Oslo. Det ble 
tilsammen 14 forestillinger i november 1987.108 

Deler av Musikken er bevart for ettertiden på albumet ”Nils Olav 
Bøe”, som er litt mer eksperimentell enn tidlig Holy Toy. Lyden 
på albumet minner mye om nettopp Holy Toy, noe som kanskje 
ikke er så rart når Lars Pedersen var hyret inn på tangenter, og 
som en viktig bidragsyter til lydbildet. I tillegg medvirket Nils 
Petter Molvær på trompet, med bl.a. trompeten spilt gjennom 
Marshall anlegg på full vreng. Bøe spiller flere av instrumentene, 
samplinger, var produsent og komponist og lagde omslaget. Året 
før spilte han gitar på The Bolettas sin single «Na-Na-Na A Sad 
Song», og det er de eneste plate utgivelsene han bidrar på! Bøe 
utelukker ikke at det kommer mer i framtiden. 
Kilder; https://www.discogs.com/Nils-Olav-Bøe-Nils-Olav-Bøe/release/1713396, 
http://www.omniweb.no/nob/bio.php og katalogen til utstillingen «From dusk till 
dawn 1997-98», mail fra Bøe (2020-05-12)

HELGE STEN/ DEATH. PROD (1987-d.d.)

106 1989-06-02 Klassekampen (s. 5)
107  1987-02-12 Arbeiderbladet (s. 19)
108  Inger Buresund og Anne-Britt Gran – Frie grupper og Black Box teater 1970-

1995 (Ad Notam Gyldendal, 1995) (s. 205)

I mai 1987 gjorde han, i lag med elever ved skoler på Røros, en 
utstilling hvor alle initiativtakerne lagde kunst og fremførte sin 
egen musikk. I følge lokalavisen er konserten «...ment som et 
alternativ til pop- og plastikkindustrien, og det vil bli lagt stor 
vekt på stemningen.»109. Dette var første gang man hører om 
musikeren Sten i media. I årene som fulgte gjorde han en rekke 
lydinstallasjoner og musikk til egne og andres kunstutstillinger. I 
februar 1990 turnere han med multimedia teaterstykket «Pervo 
provo» på ungdomshus i Bergen, Oslo og Trondheim. 

Sten var delvis ansatt på Røros ungdomsklubb skoleåret 1990/91. 
En klubb han gjorde sine første solo konserter på, hjalp band med 
å få spilt inn kassettutgivelser og var med å få ferdigstilt Per 
Bergersen sin LP (mikset den bl.a.110) mm. I 1991 kom hans første
utgivelse som Deathprod, i form av en kassett i 17 eksemplarer!!, 
«Deep Throat Puke Orgasms»111. Sten ble utdannet på Kunst- 
akademiet i Trondheim tidlig på 1990-tallet og har siden vært 
regnet som en av Norges fremste lydkunstnere. 

I november og desember 1991 bidro Deathprod på to samlere, hhv
«UR-rauten» og «Ritual Tape 3logy». Høsten 1992 var han flyttet 
til Trondheim og gjorde solokonserter som Deathprod.112 Samme 
høst ble han også med i Motorpsycho. Ett samarbeid som varte til 
1994, og senere en rekke gjesteopptredener med dem.113 Bl.a. året 
etter på Kongsberg jazzfestival. En konsert som senere kom ut 
som «Roadwork Vol 2: The MotorSourceMassacre». Sten er gjest 
også på andre album med Motorpsycho. 

I 1994 kom så albumet som gjorde at han fikk ett navn i nasjonal 
målestokk, i hvertfall innen mer eksperimentell og industriell 
musikk; «Treetop Drive». Samme år gjorde han også et album i 
lag med Origami Arktika. 

I årene som fulgte, fram til dags dato var han oftere og oftere se 
på utgivelser som produsent, mastering, tekniker og gjorde 
remixer. Tilsammen over 100 utgivelser til nå og stadig økende114.
I denne perioden dukket han opp i prosjekter som The Jörg Mager
Trio, Minibus Pimps (duo med John Paul Jones ex Led Zeppelin 
mm og Helge Sten.), Motorpsycho og ikke minst Supersilent. 
Sistnevnte oppsto som et prosjekt på Nattjazz i Bergen 31. mai 
1997, den gang under navnet Veslefrekk med Deathprod.115 Det 
førte til at de innledet ett samarbeid under navnet Supersilent. 
Som det gjort en rekke konserter og 13 album til nå. 

I 1998 kom albumet «Nordheim Transformed», hvor Deathprod 
og Biosphere lagde nye komposisjoner ut fra originalopptak av 
elektroakustiske utgivelser med Arne Nordheim. Albumet fikk 
stor oppmerksomhet, ikke minst fra Nordheim selv, som lovpriste 
albumet og dets innhold. Nordheim uttalte bl.a. at «Jeg syntes 
dette er veldig flott. Det er ikke blitt en kollisjon, men et møte som
befrukter fantasiene.»116

Det skulle gå seks år til neste Deathprod album. Med «Morals and
Dogma» ble han nominert til Spellemannprisen i klassen 
elektronika/ samtidsmusikk for 2014. Etter det gikk det 11 år til 
neste album, som var et samarbeid med Biosphere. I mellomtiden 
gjorde han et album i lag med John Hegre og Lasse Marhaug i 
1999. Fire år senere et album i lag med Sidsel Endresen og 

109 1987-05-13 Arbeidets rett (s. 3)
110  https://en.wikipedia.org/wiki/Deathprod (2020-05-09)
111  https://www.discogs.com/Deathprod-Deep-Throat-Puke-

Orgasms/release/1325943  (2020-05-09)
112 1992-10-28 Arbeidets rett (s. 3) 
113 https://en.wikipedia.org/wiki/Motorpsycho (2020-05-09)
114 https://www.discogs.com/artist/48347-Deathprod  (2020-05-09)
115 https://no.wikipedia.org/wiki/Supersilent#cite_note-2 (2020-05-09)
116 1998-10-08 Dagsavisen (s. 23)



Christian Wallumrød (også kjent som trioen Merriwinkle), før han
i 2014 gjorde ett soloalbum som Helge Sten. 

Omslaget til «Morals and Dogma» (digital utgaven)

Utgivelsene og arbeidet i studio for andre viser en utrolig 
spennvidde i hans musikk, fra støy til pur pop via jazz og 
elektroakustiske tilnærminger. For hans jobb med samtidsmusikk/
elektronika fikk han Gammleng-prisen i 2014. 
I 2019 var han tilbake som Deathprod og gjorde en konsert med 
Joshua Abrams Natural Information Society på Kongsbergjazz. Et
band han hadde opptrådd med tidligere og mastret utgivelser 
for.117 Senere samme år kom albumet «Occulting Disk». For det 
fikk han Spellemannsprisen for 2019 i åpen klasse. I november 
2019 fremførte han albumet som en konsert i Operaen i Oslo. En 
arena som er det ultimate rom for hans musikk118, ble det 
reklamert for på Facebook. 

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Deathprod (2020-05-09), Discogs, 

ULL 

Per Aksel Lundgren startet i 1987 soloprosjektet ULL, som i følge
Discogs var ett «...industrial-found-environmental objects-noise 
band...»119. Det skulle ikke komme noe mer enn ett kassettalbum 

117 https://kongsbergjazz.no/events/joshua-abrams-natural-information-society-
med-helge-sten-hamid-drake/ (2020-05-09)
118 https://www.facebook.com/events/den-norske-opera-ballett/deathprod-

operaen-pres-av-all-things-live/404001336879834/ (2020-05-09)
119  https://www.discogs.com/artist/537664-Per-Aksel-Lundgreen (2020-05-11)

fra den kanten, og det kom først i 1991 og het «Stålull». Det var 
tydeligvis vanskelig å båssette da det blir opplyst at det 
inneholder musikk fra rytmisk støy til EBM!

På den tiden hadde han allerede startet en karriere innen synthpop 
og nærliggende sjangre, i band som Apoptygma Berzerk, Chinese 
Detectives, Cronos Titan, Rossetti's Compas og Shatoo m.fl. Han 
har også hatt flere plateselskap.

Kilde: https://www.discogs.com/artist/537664-Per-Aksel-Lundgreen (2020-05-11)

Z.B.Z. 

Var ett soloprosjekt for fanzinemaker, kulturjournalist, musiker og
kassettselskapsdriveren Jan Rune Bruun, som eksisterte fra 1988 
til 1989. Vi snakker her om cut up teknikk og industrimusikk 
inspirert av så vell Nurse With Wound som Throbbing Gristle. 
Fikk aldri ut egen utgivelse men deltok på en rekke samlekas-
setter i inn og utland. 

I 1988 hadde han og Juryen (Anders Moe) en duo som het 
Bullwinkle And Simon Parsnips Scientifical Theatre. Denne 
duoen varte i nøyaktig 2 timer den 31 juli 1988. På denne tiden 
spilte de inn en demo som finnes utgitt på tilsammen to 
samlekassetter på Hypertonia World Enterprices (HWE).

Bruun var innom en del industrirelaterte artister i sin fanzine 
Konstruksjon (tre nummer) og på flere av kassettsamlerne han ga 
ut på hans selskap HWE. Flere av omslagene på de var forøvrig 
illustrert av Sverre H. Kristensen. 

Så hva skjedde med norsk industrimusikk etter 1989? Først og 
fremst eksploderte miljøet sakte men sikkert. En rekke gamle og 
nye utøvere fant seg til rette og skapte sine musikalske univers. 
Noen forble obskuriteter i undergrunnen, andre klarte å skape seg 
«ett navn» langt utenfor sjangeren. Navn som Lasse Marhaug, 
Tore H. Böe, Maja Ratkje, er bare noen ytterst få av en hel bølge. 
Det er en rekke andre navn som kunne vært nevnt, men alle disse 
og flere til får man heller komme tilbake til i en annen utgave av 
Musikk fra Norge. 

En ting er ihvertfall sikkert, støymusikken (og dets mange 
subsjangere) har nok aldri stått sterkere i Norge enn i dag, noe 
som gleder og gir håp om mange nye og spennende musikalske 
stunder fremover. Dermed uendelig mye mer man kan skrive om i
kommende utgaver av Musikk fra Norge. Ikke hold pusten men 
plutselig kommer det ett nytt nummer. 


