Kawasaki H2, Norton Commando og
Honda CB 750.

Joe Bar Team

Tegneserien som har gått fra
kultstatus til storselger blant
motorsyklister i mange land.
Kawasaki H2
Livet i teamet går sin gang, og
råkjøring og skryt om toppfart er en
selvfølgelig del av hverdagen.
Jeg må innrømme at mitt første møte
med dette teamet i hefte nr 1 har satt
varige spor. Jeg har kjørt sykkel
siden slutten av 70-tallet, og faren
for å kjenne seg igjen er overhengende. Så kan man da hensette
seg til den tiden da motorsykkelen
var hele livets innhold, kjenne seg
igjen, le rått (av seg selv ?) og humre
seg igjennom de ulike situasjonene
våre helter havner i.

Forfatterne
Vet jeg ikke så mye om. Det er
vanligvis to som nevnes som
forfattere, og begge er, så vidt jeg
vet, franske.
Heftene
Det har kommet ut 4 Joe Bar Team
hefter. Alle er oversatt til norsk, det
fjerde er nytt av året, og i salg nå.
Det første handler om Teamet i 70årene, hvor materiellet er 60- og 70tallets sykler som Ducati 900SS,
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Honda CB750 Four
I de neste heftene har heltene blitt
eldre, og syklene blitt nyere. Etter
hvert kommer yngre krefter inn i

Side 1

gjengen. Her finnes også mye
humor, men jeg må vel innrømme at
for meg er det hefte 1 som tar kaka.

En av hovedpersonene i Joe Bar
Team, Desmo Carburetti , på Ducati
900SS i hefte 1. Enhver likhet med
anmelderen er tilfeldig.
Når jeg hadde lånt med meg hefte 1
hjem fra biblioteket, satt jeg i stua og
leste det, mens familien dreiv på
med sitt rundt meg. Etter hvert
begynte ungene å lure på hva som
var så morsomt, og jeg måtte love
dem at de skulle få lese heftet etter
meg.
Når jeg var ferdig, kastet de seg over
det med stor forventning. Så kommer
kommentarene: ”Hva er det som er
så morsomt med dette? ”
Dette synes jeg beviser at Joe Bar
Team er for motorsyklister. Oss
Motorsyklister. Humoren er av en
slik art at den neppe treffer utenforstående i samme grad som den
treffer oss. Og det er vel fint?
For å bevise at man ikke følger
flokken, men derimot er ledende
innen kult-kultur, burde man nok lest
disse heftene på fransk for noen år
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siden. Nå er de utgitt på mange
språk, og Joe Bar Team har blitt en
kommersiell suksess. Man kan få
kjøpt Joe Bar kopper og kar, Tskjorter og truser. På MC-messa i
vår var det et firma som hadde Joe
Bar Team effekter som de eneste
utstillings- og salgsobjekter. Så
endte det igjen som det ofte gjør med
den alternative kulturen.
Men til tross for dette, her er det mye
humor å hente, selv om mange har
oppdaget den før deg. Anbefales.

Norton 850 Commando
Faktarute, hefte 4
Tittel:
Joe Bar Team
Forfatter: Stephane Deteindre
Forlag:
Egmont serieforlaget
Utgivelses 2000
år:
ISBN:
82429-1736-1
Format
A4
Språk:
Norsk.
Pris:
Ca 50 pr hefte.
TilEt par hefter (1 og 2?)
gjengelig? finnes på Kongsberg
bibliotek. Hefte 4 er nå
i vanlig salg i
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