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This poster was taken down from some wall in Trondheim,
Norway by a fan after Horsemen’s two gigs there in 1988.
Years later it ended up at Rockheim (The Norwegian Museum of
Rock) and is now on display in their Digital Department.
The photograph is by the brilliant Per Talleraas.
From left; Tor Dybdahl, Trond Pettersen, Matti Hansen
Trond was unfortunately replaced by Kim Tangen. A short week
before the gigs he was held up in custody and never got the
opportunity to play with the band again. Kim did a splendid job
though, learning the one and a half hour set in only 24 hours.

Jan Berg and Tor Dybdahl interviewed in one of Norway’s major
newspapers “Dagbladet” in 1985 while “Sensation Boys” enjoyed
heavy rotation both on Radio Stations and Clubs.
Photo by Tom Martinsen
From left; Tor Dybdahl, Jan Berg.
There was a lot of turbulence in the band and Erik Avnskog was
not present. Jan quit the band shortly after and Tor shut himself
off from the world, and what could have been a story of success
for him became a story of lunacy and depression.
In his more outward periods he worked with both Erik and Jan,
but the three of them never set foot in the same room ever again.

Clockwork interviewed in the music paper “Puls” in 1985.
A dull journalist with dull questions made the whole affair
quite dreary.
Because Tor was so mentally fucked up the album they kept
bragging about never saw the light of day.
Much of the material is however present on
“The Temptation Tapes - Volume I & II”.
Photo by Jann Erland
From left; Jan Berg, Tor Dybdahl, Erik Avnskog

The “Sensation Boys” single review in the music paper
“Puls” in 1985

Two reviews of the “Sensation Boys” single from
Norwegian newspapers.
The single even had a brief
appearance on the hit list
radio show “Ti i Skuddet”
which really embarrassed
Tor who hated the show
and the Radio DJ even
more. Luckily for him it was
quickly knocked out by
“Dire Straits” big hit “Money
for Nothing”.
The rumors say that Tor
dropped a dry remark; “It’s
a shitty business and people have shitty taste, get
me the fuck out of here.”

“The Single of the Year”
Norway’s leading music magazine in the 80’s “Puls” had their
readers vote for the best music released every year. Back in
those days one had to send a letter or a post card to vote and
amazingly the underground hit “Sensation Boys” surfaced as
number two after the unbeatable monster hit “Take on Me”
by “a-ha”. Tor living in total seclusion was not aware of this
and when he finally heard he was pleased because it was
the choice of real people, not those music-police-fuckedup-country & western-digging-asshole-journalists that ruled the
Norwegian music press in the second half of the eighties. It was
Bruce Springsteen, R.E.M. and anything from Austin Texas (ironically one of Tor’s favorite cities) that filled their “hipster narrow
minded heads”. As Tor quietly put it.

As seen to the left even the
fashion magazine “Tique”
found the Clockwork single
worth mentioning.
Below you see the cover of
one of two cassette demos
made with the work of
Clockwork Orange. Both
in very small editions. Tor
doesn’t know anyone who
actually has the one below
and does not remember the
songs included. The other
demo made in a slightly
larger number is acording
to Tor “laying around somewhere, I just can’t find it”.

Tor Dybdahl was a hard man to find as Sensation Boys hit the
main stream radio and the Oslo dance floors. One of The Norwegian Broadcasting Network’s notorious DJ’s Jostein Pedersen at
the time working on The Late Night Radio Show had played the
single repeatedly and wanted an interview but couldn’t find a way
to get in touch with the artist. After several tries he mannaged to
get a hold of Tor’s home address and sent the letter seen above.
One night pretty zonked Tor finally found his way to NRK’s Late
Night Show and in the interview presented newly recorded material such as “Tragedy” and “Contradictions” among others, (Now
available on The Temptation Tapes - Volume II) knowing the band
had split, a fact he “forgot” to mention.
Another Radio DJ, Sigbjørn Nedland, with his show “Pandoras
Jukebox” asked his listeners if anybody knew anything about the
artist behind the record he played so often, wanting an interview.
Friends of Tor told him about this anouncement, but Tor too depressed about the state of his band never responded.

The Front Cover of the music paper “Puls” that had the Clockwork interview. Tor loved the New York poet Lydia Lunch and
liked the fact that their name was on the same cover.

The Downers single never got much
attention from the music press, partly
because it never had an official release.
Tor being extremely dissatisfied with the
recording. (he loved the songs, but hated
the result) The B side was okay, but he
claimed the pressing plant had fucked up
the A side thoroughly and it sounded
nothing like the master tape he had
delivered. His complaints got him nowhere
so he continued to scratch prophanities with a sharp knife into
the A side of the vinyl records and released a few hundred without any press release or info to the public as a B side only single. The few to survive his manic treatment are now high value
collectables.

Tor’s dear friend now departed, and the second
bass player in Horsemen,
Trond Pettersen, was
not only a fun guy to be
around and play with, but
he was also a great artist
in all senses of the word.
Here are two of his pieces,
the cover drawing for the
Horsemen single and the
Temptation Poppy Logo.
Trond was by far the most
well read of the gang and
almost all the books Tor
read at the time was by
Trond’s recommendation.
Writers like William S.
Burroughs, Jim Carroll.
Jack Kerouac (whom Tor
later named his son after)
and Hunter S. Thompson,
among many.

The Horsemen Single was not well
recived by the critics. All but one gave
it the thumbs down. They weren’t
exactly accurate either. Temptation
never had any dealings with Suicide
Pilots as mentioned above, nor did Horsemen come from Kolbotn.
Knowing that the man with the biggest asshole ever, Tom
Skjeklesæther, was the Police Chief and pretty much had the power to
define “good” music only contributted to Tor’s twisted image of himself
as the misunderstood genius.

Horsemen played quite a few gigs but
the one at “Hulen” in Bergen the summer
of 1988, or was it 1989, no one seems
to remember, stands out as one of the
more legendary ones. The concert at
“Rockefeller”, Oslo was also well recived
by the audience, but the bands name
was mispelled in the news paper announcement. (Above)
They also did a benefit concert for
Grunerløkka, Tor’s place of residence
for over twenty years, to save the kids
playground and for once something
positive was the result. The playground
is still there today. Most of the music
press had by this time stopped mentioning the band all together because of
their notorious bad attitude and political
incorrectness. So the last thing to hit the
press was in the music magazine Beat’s
gossip column, who sarcastically commented on bass player Trond’s arrest
and declared the end of the band (to the
left).The band kept on going for several
years after that though and made some
of their best work.

The last 7 inch record to be
released on Temptation in
the eighties was Matchstick
Sun’s “You & Me”.
The record did well and led
to the band signing with the
major label RCA where they
released two albums and
a few singles.
Tor never liked the band that
much, they were way to
conventional for his taste, but
he released the single as a
favour to his dear friend,
now departed,
Rune Annaniassen who
played bass in the band.
Rune and Tor travelled the
world together, shared an
apartment for years and wrote
lots of music together.
When Rune died in 1995,
Tor’s poor health had long ago
made him withdraw from the
music scene and he was
staying at an asylum at the time.
The shock of his friends death
had such a profound effect on him that he did not write music for the
next seven years. He had just recorded two new songs (never released) with Rune only weeks before his death and Rune was living
in Tor’s apartment the years Tor was hospitalized. All Rune’s personal stuff was still in the apartment. It took quite a while for him to go
through the his friends belongings together with Rune’s girlfriend. Tor
was devastated. He gave a brilliant speach at Rune’s funeral, which
was packed with Rock Stars and journalists. By now, ten of Tor’s
dearest friends had died from suicide, cancer, and drugs.
It was time to call it a day.

A New Morning

Above: The cover of
Horsemen’s Demo Cassette from 1989.
Like all self-conscious
rock musicians fascinated
by rock history, Tor have
had several stays at the
famous Chelsea Hotel.
He also borrowed some
friend’s apartment on the
upper west side for shorter and longer periods in
the early 1990’s.
His love for New York
City is ever present in his
more recent work and
he keeps returning on a
regular basis.

In 2008 Tor was contacted by Øystein Moe who was just starting
up a new label, Hommage Records, and the first release were to
be a double CD with synthesizer based Norwegian bands from
the 80’s.
Øystein claimed he was a big fan of Tor’s bands and Tor was
very amazed and puzzled that somebody actually remembered,
or knew, his music at all, especially someone that young. Øystein
told him that his singles were now collectables and every now
and then for sale at places like e-bay.
The record did very well and several newspapers pointed out
“Sensation Boys” as one of the true classics on the double CD.
One thing led to another and soon the two were planning an
album with Tor’s unreleased material from the 80’s.
The birth of The Temptation Tapes trilogy was a fact.

On the following pages are some of the reviews and articles
written about the Maskindans double CD.
Above and next page are paper clippings from one of Norway’s
more cultural and intellectual newspapers Morgenbladet.

Groove.no
Norsk synthhistorie er i boks
En glemt epoke fanges opp på et mesterlig vis på denne doble samleren.
Av Frank Skoveng 20.02.2009
For en presentasjon! Jeg er totalt overveldet og rørt. Maskindans er en dobbelsamling som
tar for seg norsk synthmusikk fra 80-tallet, med hovedvekt på de fem første årene.
Det nyetablerte plateselskapet Hommage Records legger lista langt over to meter med denne
utgivelsen. For dette har blitt et helt fantastiskt produkt. I en nydelig liten boks er det plassert
to digipack CDer og en medfølgende 52-siders booklet. I innledningen, forfattet av initativtager Øystein Moe, beskrives det norske musikkmiljøet og hvordan det egentlig var rundt 1980.
Første linje lyder “Sprøtt som tidene forandrer seg”, og det jo helt vanvittig hvordan tiden egentlig har forandret seg. I dag kan du kjøpe en billig PC, surfe litt på nettet og lage “god musikk”.
Uansett mangel på PC, software, internett etc. så var første halvdel av 80-tallet helt fantastisk
– unge musikere var nysgjerrige på å utforske de mulighetene som fantes, og heldigvis har
nå Øystein Moe og Hommage fanget opp mye av det som skjedde på denne tiden.
I bookleten presenteres for øvrig hver enkelt artist/gruppe som deltar med blant annet informasjon om medlemmer, når utgivelsene/innspilling fant sted og litt annet, samt med et flott
bilde av artisten/bandet. Coveret er også innbydende, hentet fra Svart Klovns singel som kom
ut i 1983 av en ung herremann kledd i svart og med lang lugg – en ekte synther.
Totalt inneholder utgivelsen 41 spor der hele 16 tidligere kun er utgitt på kassett, 14 på vinyl
og 11 ikke tidligere er utgitt. Med andre ord har kassettutgivelsene spilt en viktig rolle for å
spre norsk synthmusikk og post-punk. Skillelinjen er liten, og både låter og band som deltar
på Maskindans kan også kategoriseres som post-punk.
Den britiske synthmusikken og post-punken er klar referanse for mange av bandene. Enkelte
framfører låter som er svært friskt og poppete, mens andre dyrker det mørke og dystre - men
synthen er alltid i sentrum. Det er mange herligheter men av det som definitivt er verdt å
merke seg er Clockwork Orange sin demoversjon av Sensation Boys – en aldeles herlig
pop-perle. Denne ble også gitt ut på singel i 1985 og er lett fengende med henrivende vers og
refreng, og er absolutt blant de beste singlene gitt ut på 80-tallet. Ellers er det mange obskure
låter som den mørke Høstland av Ulf Knudsen (kjent fra Kaare & Partiet, Betonghysteria,
Sister Rain m.fl.).
Det meste som presenteres er gitt ut på små uavhengige selskaper, og av de mest kjente
finner vi navn som Circus Modern, The Cut, Beranek, Holy Toy, Bel Canto, Fra Lippo Lippi og
YM:Stammen. I tillegg vil jeg si at det er svært modig gjort å ta med Ole I’Dole’s Space, Action, Sex og Blod. Han “passer” ikke inn i konseptet som artist, men selve låten hører naturlig
med. En helt enkel og uskyldig synthpop-låt, ikke helt ulikt hvordan Depeche Mode hørtes ut
på sitt første album.
Alt holder ikke toppklasse verken som låt eller i produksjonen, men det er så mye å glede
seg over at begge platene er en fryd og gir en unik opplevelse. Hommage har virkelig klart å
gi et helhetlig bilde av en glemt epoke og sjanger som nå på mesterlig vis lanseres. Mange
band - og sjangeren - får nå endelig muligheten til å nå mange unge. Jeg anbefaler virkelig
alle å gripe sjansen.

Indiestadt
Diverse Artister
Maskindans : Norsk Synth 1980–1988
Hommage Records, 2cd 2009
Den som frekventerer disse sidene noe hyppigere enn annethvert skuddår, har kanskje bitt seg
merke i at denne utgivelsen er gitt en viss promotering. Den oppmerksomhet skyldes verken kjøpt,
betalt eller nære relasjoner, den kommer som resultat av oppriktig begeistring over at det blir
kastet lys over en opp til nå lite omskrevet side av norsk popmusikk.
kesc — indiestadt
Så lite omskrevet at da Svart Klovns “Knust Knekt” ble viet noen ord for en tid tilbake, ganske
eplekjekt ble banket fast følgende:
Den som vil lage en liste over norskprodusert synthpop fra 80-tallet, har ingen videre omfattende
jobb foran seg
I møte med “Maskindans : Norsk Synth 1980–1988” kan vi konkludere med at det utsagnet ikke var
videre treff av spiker på hodet. Strengt tatt burde det vært redigert ut og bort, men siden vi her ikke
bedriver sensur av gamle synder skal den linjen få lov å ligge til spott, spe og skam for all ettertid.
Hva som dog er en sannhet, og blir poengtert i utgivelsens linernote, er at det ikke eksisterte noen
‘synth-scene’ i 80–tallets Norge. Det var løse fugler spredt her og der, fra fjern utkant til urbane
strøk. Hver for seg produserte flertallet av de forskjellige navn i bare små kvanta, og for manges
del ble synth som dominerende redskap begrenset til kun en kort fase; som en ny og spennende
lek i spranget mellom punk og fremveksten av norsk rocks andre gullalder. I et så relativt lite miljø
som norsk rock var den gang da, krysset gjerne de samme navn på tvers av ulike uttrykk fra det
ene halvår til det neste. Så når duoen LiK og deres “Schizofren” ble inkludert på “Anarki & Kaos –
Norsk Punk ‘79–’81” (1992), er det faktum at den ville passet vel så godt inn i det selskap Maskindans danner.
“Maskindans” demonstrerer i stort monn hvor spredt — eller bredt — definisjonen av norsk synth
var i disse årene. Pur pop, ambient, depperock, avant, new romantics og elektropunk tvinnes til en
stor bolk artister som dog hadde to ting til felles: 1. Synthesizer og progging som bærebjelker, 2. I
overveiende grad ignorerte av det store laug medborgere, kritikere og selskaper. Gjennomslaget
var minimalt, hvilket er én forklaring på hvorfor mange aldri kom seg til mer enn én demo eller
single.
Noen gikk allikevel videre, og “Maskindans” kapsler da også langt flere familievenner enn hva en
første overfladisk skann av innholdet gir inntrykk av. For her er Ole I’Dole — hvis “Space, Action, Sex Og Blod” er det eneste av samlingens 41 spor som tidligere har vært tilgjengelig på cd
(samlealbumet “Høy Og Mørk – De Beste” (2005)) — , Cirkus Modern, Bel Canto, Fra Lippo Lippi,
Beranek, The Cut og Holy Toy. Alle like husvarme som naboens katt, og ikke minst bør Bel Cantos
bidrag — et tidligere uutgitt kutt som kunne gått rett inn på deres to første og overstadig brillefine
album — være incitament for mange. Skjult bak E–Man finner du for øvrig Geir Jenssens (Biosphere, Bel Canto) første bevegelse, heller ikke dét av så rent lite interesse for flere.
Den lille håndfull virkelig klassiske perler fra epoken som også er kjent utenfor de smaleste kretser, er selvsagt også inkludert. Det vil si Svart Klovn, Clockwork Orange (deres “Sensation Boys”
her vedlagt i sober, magisk demoutgave), Det Gylne Triangel, Blue Mathue og Boxbury Beat. Sistnevnte rett nok ikke representert ved sin schläger, men hva gjør vel dét når den tidligere uutgitte
“Thunder And Lightning” viser seg å være gull verdt. Ellers ringer størrelser som YM:Stammen,
White Lord Jesus, Famlende Forsøk, Johnny Yen og Im Nebel bjeller i flerfoldige kvartaler; ikke alle
alltid først og fremst forbundet med synth som uttrykk, men i denne samlesammenheng faller de
okke som svært naturlig inn.

“Maskindans” er med andre ord ikke begrenset bare til artister hvis utgivelser — om overhodet
utgitt — kom på hjemmemekkede kassetter og i opplag rundt fem +/- eksemplarer. Men nettopp de
representantene, altså de kjent av ytterst få, er de som bidrar til å heve “Maskindans” opp i klassen
for uunnværlig. Adrian Cox (i og for seg en stjerne på kassetthimmelen, men neppe allment kjent),
Brød & Sirkus, El, Vidar Og Gærne, Grå (artig!), Bern Balders, Horsemen, The Head Set Junta —
og flere med — leverer overbevisende skatter fra lenge bortglemte skuffer. Det er navn som disse
som virkelig synliggjør den sjel og scene samlingen dokumenterer. Sist skal det som kommer først
trekkes frem; Kitos “Dildo Drumbop” er intet annet enn et funn, om aldri før en hit så bør den i og
med “Maskindans” vokse til høy status hos djs med smule snev av smak.
To timer og førti minutter er ingen liten pakke, og som tilfellet med kompilasjoner av ymse artister
gjerne er; det kan bli vel mye for andre enn de særs interesserte. “Maskindans” er ikke noe unntak
i så måte, det skal ikke stikkes under verken stol eller bord at helheten krever litt engasjement. Dog
er her — som forsøkt illustrert — så stor variasjon, så mye kvalitet, så mange kjente navn; at det
krever null strev å lokalisere en rekke titler som vil trigge akkurat deg. For enn hvor mye “Maskindans” er et særdeles gjennomført dokument for oss som bryr oss litt over snittet, så samler disse
to cd’ene et vell av kvalitet som burde pirre også andre enn arkivarer.
Den kyndighet som råder over utvalgte titler og sammensetning av disse er også videreført til
innpakningen. “Maskindans” er en riktig snasen boks estetisk sett, prydet fra ytterst til innerst av
Dagfinn Knudsens ikoniske bilder av Svart Klovn. En tykk og pent designet booklet fullfører det
bunnsolide inntrykk “Maskindans” gir; én til to sider viet hver artist, med bilder, mikrobiografi og
fakta i både norsk og engelsk språkdrakt. Som total et riktig skoleeksempel på hvordan å gjøre en
slik kompilasjon.
Løp, kjøp, eventyr.

Bård Vegar Solhjells Blogg
Igloo Magazine
(May 2009) Slick unhappiness and despondent chic, the new wave movement was pickled in paradox. Many saw the term as a way to smooth off the rough edges of late punk, but it was something
else than this. Synthesizers eclipsed guitars and the rawness of the 70’s was transformed into
the minimal sleekness of the 1980s. Across the globe new wave acts reared their trendy haired
heads in an act of psuedo-individual conformism. Yet, this is only the gloss of the new wave; it
was not just an excuse to wear make-up and claim an inexplicable discontent. The new wave had
substance, demonstrated in popular acts such as The Human League and Ultravox who paved
the way with LPs of unheard excellence. Off the radar acts such as Experimental Products would
become future pioneers in the obscure of synth pop. A new album has decided to focus on one
nation but many forms of new wave. Hommage Records has recently brought out Maskindans –
Norsk Synth 1980-1988 a collection of Norwegian synth outings from the above years. This double
CD maps the movement over two CDs and over 40 tracks. So is this album a voyage of discovery
or an overplayed odyssey?
The album opens with Kito and “Dildo Dumbdrop” and the synth addiction soon starts. Immediately this record unfolds as a compilation of exploration. Clockwork Orange arrive with the 1985 7”
only obscurity of “Sensation Boys” with the sense of a lost and untold hit from the past here today.
Sadly all the tracks on this album can’t get a shout, or we will be here all week but “Maskidans” by
Det Glyne Triangel deserves some attention. The sound moves into a wonderful blend of guitar and
synthesizer sound whilst pouring forth that teenage uncertainty that almost characterises the new
wave, or minimal wave, sound. The tracks move from tip top energy and unhappiness, like Johnny
Yen’s “Bodies in Motion,” to the BMW empty disco bars of E-Man and “Jeg Er Moderne.” There are
some wonderful synth solo pieces across the double CD album, like Adrian Cox’s “Aegina.” Other
tracks just scream the addictiveness of synthpop, exemplified in Boxbury Beat’s “Thunder and
Lightning.”
Across the entire album the listener will find some superb obscure pieces, but few as peculiarly
energetic as “Down in Japan” by Holy Toy.
The artists on Maskindans range in style and success. Some groups on here may have had only
one 7” release in their career whilst others had a multitude of output.
With this, the track lengths range from two minute quickies to six minute outings. The second CD
moves into more synthesizer centred territory. Tracks throughout are varied, illustrated in the sonorous journey depicted by Jørgen Knudsen in “Between Staying And Going” which is followed by the
uplifted downpourings of “Hvite Skygger” by Brød & Sirkus. Sinister shapes creep into the speakers throughout, like when the strictness of Den Tredje Generasjon arrives with “Sterk Som.” Lost
love, or more unrequited desire, is strewn throughout the album with the Headcleaners and “When
Love Walks Away” being a prime example. Sometimes even a silliness and playfulness comes into
the arena, like when Fra Lippo Lippi’s “Tap Dance For Scientists” or PLX 15’s “Min Undertrykte
Kjærlighet” enter. Passion and pain are never to far away on these two CDs, with the raciness of
the synthelines in “Oral Pleasure” by 3rd Man being tethered by the displeasure found in the lyrics.
Maskindans is not a compilation, it a history lesson in new wave. Throughout the album instructs
and teaches the listener on the array of styles, sounds and interpretations found under the banner
of New Wave. Deep ambient tones, post punk clatterings, slick electro pop numbers and discordant ravings flash and leap across more than forty digital positions. The listener is lead into a new
world, one that inspires further exploration through glimpses of forgotten brilliance.
Maskindans – Norsk Synth 1980-1988 is out now on Hommage.

Maskindans: Norsk Synth 1980-1988
For nokre månedar sidan kom denne gullgruva for oss musikkinteresserte med eit godt auge til
80-talet. Det mykje utskjelte 80-talet har vore gjennom ei rehabilitering dei siste åra. Internasjonalt
var synthmusikken stor gjennom heile tiåret, ein skal ikkje lenger enn til Sverige for å sjå det. I
Noreg nådde den ikkje same kommersielle suksess, og det var langt færre store artistar ein kan
karakterisere som reine synth-band.
Denne samlinga viser at det eksisterte ei stor og tildels veldig bra undergrunnsscene, og det det
minner oss på nokre klassikarar. Her er låtar frå rimeleg kjende synth-baserte ting som Beranek,
Holy Toy og Ole I’Dole (eg hadde gløymd kor utruleg tøff Space, Action, Sex og Blod var) har gjort.
Her er ukjente spor av Fra Lippo Lippi, Bel Canto og The Cut. Her er undergrunnsklassikarar som
Svart Klovn, Johnny Yen og White Lord Jesus. Her er det som kanskje – kanskje – er den beste
singelen som kom ut i Noreg på 80-talet, Sensation Boys av Clockwork Orange.
Det er dessutan masse eg ikkje kjenner frå før. Ulf Knudsen, Torbjørn Grønning, Headcleaners,
Adrian Cox, Bearburger. Og mykje anna. Ei rekke av desse låtane er utgitt på kassettar eller
obskure 7”. Eller dei er aldri utgitt. Difor er denne samlinga ei gullgruve for norsk musikk. I tillegg
fungerer den som ei fin samling av mykje av det beste frå stilen og perioden.
Det er Hommage Records som står bak. Plata er bra for alle som er glad i 80-tals pop av det elektroniske slaget, men også for alle som vil leite etter elektroniske raritetar frå same periode. Denne
klassiske undergrunnsplata kan vere eit døme.
Comments (4)
1.
Tollef skriv:
27 April 2009 kl. 15:24
Her finnes det både snørr og bart, men det er noen fantastiske høydepunkter. Jeg har sjelden hatt
så mye glede av noen som helst samleutgivelse noen sinne. 40 spor på to cd’er pluss en booklet
for 200 kroner gjør denne til en obligatoisk anskaffelse.
2.
Geir LS skriv:
28 April 2009 kl. 23:12
Åh, hadde glemt både Knust Knekt og Sensation Boys (som jeg mener ER den beste norske 7” fra
80-tallet!)- har dem bare på vinyl-singler, og har ikke hatt platespiller i huset på lenge.
Men nå blir det CD-kjøp!
3.
Jan skriv:
17 June 2009 kl. 0:52
Clockwork Orange & Sensation Boys er uten tvil et godt stykke 80-tall syntetisk musikk. Som du
sikkert er kjent med så finnes en versjon av Sensation Boys, samt Knust Knekt som du nevner (i
engelsk versjon; Queen Bitch), på et album med Satyricon på Medicine Records fra 1986. 80-tallet
er en litt bortglemt episode av norsk, syntetisk musikk, som bl.a. så fremveksten av Bel Canto,
Bleep og senere Biosphere, samt Mental Overdrive, & Photon/Y.B.U. prosjektene.
4.
Tollef skriv:
17 June 2009 kl. 12:01
Det er lett å ta feil med den skiva der. Satyricon er navnet på albumet. Bandet het Kid Death & the
Nightshades og besto av blant annet Sven jakobsen aka Kid Death/Sort Klovn. Klassisk album for
min del.

From the Maskindans Booklet

Underskog
Releaseparty: MASKINDANS - Norsk synth 1980-1988
fredag 13. februar 2009 kl. 20:00 på Indigo
Dobbelt-CD’en “Maskindans – Norsk synth 1980-1988” samler 41 synth-klassikere fra perioden på to CD’er,
remastret og med lekre bilder av de involverte i en 52 siders bok.
Utgivelsesdato er 13. februar, og dette må feires! DJ Juryen snurrer norsk postpunk/synthpop/undergrunnslyd fra
åttiåra eller andre tiår, og flere av datidas beste danseorkestre våkner til liv og gjør korte, men brillefine sett:
Boxbury Beat
Adrian Cox
Det Gylne Triangel
Horsemen
og, hvis de kan, dukker selveste T.B.A. også opp ;-)
Sleppefesten skjer på Indigo, et velegnet rom nede ved siden av Blå, og det er ikke plass til alle som spiller på
plata engang, så vi satser på fullt hus og stormende jubel fra tidlig til seint.
Hundre kroner i døra inkluderer dessverre ikke CD-boksen, men vi vil tilby den til spesialpris hele aftenen. Eller
til den blir utsolgt. :-)
Apropos utselge: De tar ikke kort der, så de som vil inn, kjøpe plater eller drikkevarer må ta med cash.
Dette blir stas!
På vegne av utrolig mange,
Øystein Moe
Hommage Records
www.hommage.no
www.myspace.com/hommagerecords

RELEASE PARTY
Hommage Records presenterer
NY VINYL

HRLP002 - E-MAN

HRLP003 - THE TEMPTATION TAPES
VOLUME I

Hommage slipper to vinylplater i disse dager: Geir Jenssens E-MAN (1984)
og v/a - THE TEMPTATION TAPES - VOLUME I (1983-1987)
THE FRENCH CONNECTION, CLOCKWORK ORANGE, DOWNERS, HORSEMEN
DJ Juryen spiller platene og andre plater (Postpunk/ New Wave/ 80s)
LIVE: HORSEMEN
SØNDAG 13.12.2009 kl 20:00
SOUND OF MU
Sound of Mu
Markveien 58,
Oslo

GRATIS INNGANG

www.hommage.no

mandag, januar 11, 2010

The Temptation Tapes (Hommage Records) LP anmeldelse
Maskindansen forsetter med Hommage Records trippelslipp tett
opp i jula i fjor. De to andre utgivelsene er behørig omtalt på
disse sidene, men nå noe som kanskje kunne vært Maskindans
vol. 2, bare det at denne samlingen kun inneholder forbigåtte
skatter fra prosjekter og band som Temptation Records sjef Tor
Dybdahl hadde på 1980-tallet.
Noen vil avfeie dette med at dette er svært datert postpnk synth
som aldri hadde eksistert uten new romantics bølgen, men der tar
de feil. Dette kan nok høres datert ut, men med noen
gjennomspillinger dukker sterkere og dypere røtter fram i
lydlandskapet. Greit nok at både Visage, Joy Division/New Order
og Human League kan etterspores, men her er også røtter til
Bowies melodier, og til synth ekspedisjoner på 1970-tallet fra
Walter Carlos til Gershon Kingsley. Denne ballasten redder
materialet fra
døgnfluens
nådeløse
skjebne til å bli
noe man kan
lytte på nok en
gang, med
glede og
fornyet
interesse.
Alle
innspillingene
er demoinnspillinger så her
får man en litt
mer rå (hvis et
slikt ord kan
brukes) versjon
av Clockwork Orange sin klassiker ”Sensation Boys”. Den låten er,
for de som ikke allerede vet det, den mest fengende synthpop
låten som noensinne er laget i Norge. En forbrytelse at den ikke
blir spilt på radio hver eneste dag. Således blir det litt nedtur med
resten av platen, men ikke større enn at man har stor glede av å
leve seg tilbake til de tider da man laget synthpop med
æresfølelse.
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Dybdahl og Waaktaar.
Lytt til lydfiler her
www.singsang.ning.com

LP (2009) - Hommage LP (2009) - Hommage

Dybdahl og Waaktaar.

J. Tex - Misery

Crispy Nuggets
Thursday, April 2, 2009
Clockwork Orange - Sensation Boys (1985)

Various – The Temptation Tapes Volume I
Label:
Hommage Records – HRLP003
Reviewed by AnnaLogue Dec 31, 2009
Format:
Vinyl, LP, Compilation
Country:
Norwegian TOR DYBDAHL is not an unknown figure in the
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the
world. He was a member of CLOCKWORK ORANGE (which also featured Jan Berg who
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was also in Blue Mathue; and Erik Avnskog), DOWNERS (with Geir Sinding and Erik
Avnskog) and HORSEMEN (with Rune Annaniassen, Kim Tangen, Matti Hansen) who all
released one 7” on the Temptation Records label which was actually run by Tor himself.
Those 7”s have been highly acclaimed and sought-after records since many years, and interest

I'm fortunate enough to own this 7" as well, I really love this title track. Like Boxbury Beat (below), "Sensation
Boys" is also featured on the Maskidans compilation, but it's the demo version (which I don't think is nearly as
good). The B-side, although not quite as catchy, is also worth a listen.
A - Sensation Boys
B - Spellbound

www.Side-Line.Com

Download
Posted by Vanilla Face at 12:53 PM
Labels: clockwork orange, darkwave, electro, goth, maskidans, minimal, sensation boys, spellbound, synth,
synthpop, wave

Norwegian synth pop act Clockwork Orange rereleases 1985 single 'Sensation Boys'

3 comments:

Posted on 11/06/13

Anonymous said...
Perfect!
Thank you very much.
I have started "Maskindansk" listening and it is addicting more and more!
At the end, I must say I love your blog, as well as Goutroy's one!
Thanks once again for the music you spread!
February 6, 2010 at 7:48 AM
22ndWave said...

Back in 1985 the small indie-label Temptation Records released a single from the Norwegian synthpop act
Clockwork Orange: "Sensation Boys". Back then the track got quite a bit of radio airplay, but the label (run
by the band's singer) itself was too small to take advantage of the situation unfortunately, and it never made
it out of Norway. Pressed on 1000 copies, it sold out within a few weeks and was later voted #2 "Single of
the Year" by the Norwegian music paper Nye Takter (and was beaten by A-ha's "Take on Me").
The single was re-released digitally today, 10th. June, for the very first time in it's original 7" form. It has
never been out on CD before, only the 1984 demo version of this song appeared on the Maskidans
compilation.
The band was founded around the end of 1984 and consisted of Tor Dybdahl on vocals and Erik Avnskog
and Jan Berg (ex-Blue Mathue) on keyboards. The band only released the "Sensation Boys" single backed
by the track "Spellbound". Personal differences between Avnskog and Berg provoked the end of the band.
Dybdahl started a project with Geir Sinding, Downers, and recorded a 7" EP. Avnskog joined Kid Death and
the Nightshades, whith whom he re-recorded the song "Sensation Boys". Avnskog also started working as
an enigineer. Dybdahl would keep recording with him throughout the 80s
Posted by B. Van Isacker

Crispy Nuggets Blogg
Tuesday, January 26, 2010
Downers - December Rain (1985)

Crispy Nuggets

Monday, January 25, 2010
Horsemen - Mr. Sunrise (1987)

Well, I figure I might as well run the
gamut with Tor Dybdahl releases. Well, almost anyway. As I mentioned in the previous post, Downers were
another project of this great Norwegian artist. This is a three-track 7", all of which are a nice listen. The cover
art is basically representative of the sound. The version of "Run Away" here is different from that which is
featured on The Temptation Tapes Vol. 1 (which you should all buy!). I've also got this slightly different version
of "December Rain", which you can get here. Enjoy!

Here we have one of the few projects
by the brilliant Norwegian artist, Tor Dybdahl. Also involved in one of my first posts, Clockwork Orange (as well
as Downers and The French Connection). All of the aforementioned are featured on an absolutely brilliant LP
called "The Temptation Tapes Vol. 1" on Hommage Records. Trust me it's totally worth buying, you can order it
here. In any case, this is a true gem from my favorite Norwegian artist. Enjoy!

Track List:

Track List:

A1 - December Rain
B1 - Two Bicycles In Summertime
B2 - Run Away

A - Mr. Sunrise
B - And I Wish...

Download
Posted by Vanilla Face at 1:18 PM
Labels: 1985, december rain, downers, minimal synth, norway, synthpop, temptation tapes, tor dybdahl
2 comments

Download
Posted by Vanilla Face at 7:38 PM
Labels: 1987, coldwave, hommage, horsemen, minimal synth, mr. sunrise, norway, synthpop, tor dybdahl
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First edition 2014
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