
Mens jeg i mine tidligste år i 
tegneseriebransjen på 80-tallet 
var redaktør for et par japanske 
samuraiblader, ble jeg forbauset 
over hvor mange lesere som 
skrev inn og klagde på ting som 
at ninjagutten Kamui holdt sver-
det i feil hånd (årsaken var at de 
japanske originalene måtte speil-
vendes fordi de var laget for å 
leses fra høyre til venstre), og at 
det var luker i fortellingen (årsak-
en til det var at jeg måtte sløyfe 
noen sider her og der fordi jeg 
ikke hadde nok plass i bladet. 
Det gikk vanligvis ut over helsid-
er som kun avbildet bølgende 
rismarker og krigsroverskriftstore 
lydord som 
"HWOOOOOOSSSHHHH"). 
Hvordan så mange kunne merke 
seg disse, i mine øyne minimale, 
anomalier var lenge et mysteri-
um for meg. Jeg hadde ennå 
ikke helt skjønt at tegneseriefan 
ofte er likelydende med petime-
termenneske og besserwisser. 
Har jeg fornærmet deg nå? 
Beklager. Jeg mente ikke noe 
vondt med det. For tegneserie-
bransjen TRENGER sannsyn-
ligvis fans som er både analre-
tentive og påståelige for å holde 
menneskene på utgiversiden i 
sjakk. Selv om tegneseriemediet 
for lengst er blitt en etablert kul-
turform, hvis eksponenter av og 
til får anmeldelser av Eva 
Bratholm & co., så er det fort-
satt litt av en liksombransje, hvor 
bisarre og upålitelige mennesker 
som meg får herje fritt. 
Sannheten er at når jeg først 
hadde begynt å rive ut sider i 
mine japanske tegneserier så 

fikk jeg smak på det og kunne 
godt ha fortsatt med nøkkel-
scener hvor Lone Wolf dekapi-
terer røverhøvdingen, hvis ikke 
leserne hadde stanset meg i 
tide. Og det er ikke bare redak-
tører som er tvilsomme; tro meg 
— tegnere, manusforfattere, for-
lagssjefer og håndtekstere er 
minst like rare. Kun skeptiske 
fans har makt til å avgjøre om 
produktene deres skal leve eller 
dø. Tegneseriebransjen klarer 
likevel ofte å komme for-
bausende langt med oppsikts-
vekkende tøysete vås og tull, og 
her har jeg gravd frem noen 
eksempler.

Smårollingene fra Familien Flint, 
Pebbles og Bamm-Bamm, måtte 
i 1971 settes på hormonkur for 
å møte kravene fra tenåringsin-
dustrien. De ble plutselig 
tenåringer og kjærester med 
egen 
serie. 

Pebbles og Bamm-Bamm var 
"Groovy" og "Far out" frem til 
1976 og spilte i rockebandet 
Bedrock Rollers (kanskje ingen 
tilfeldighet at Bay City Rollers 
hadde sin storhetstid samtidig). 
Opplegget fremstår som corny i 
dag, men også litt søtt og gam-
meldags. Verre ble det da 
Familien Flint skulle formidle 

tenåringskultur i 1988 med The 
Flintstone kids: Just say no! 
Det var en prisbelønnnet (!) 30 
minuters kortfilm hvor Flint-
ungdommene vil gå på Michael 
Jackstone-konsert, men isteden-
for overtales av Wilma til å delta 
i en kampanje mot hasj. 
Virkelighetens forbilde er muli-
gens farlig for barn på sin måte, 
men det er nærmest naturstridig 
å forestille seg Michael Jackson 
inspirere sitt publikum til å 
oppføre seg som Grateful 
Dead-fans!

Tegneserier om, og i flere 
tilfeller med, popstjerner var 
veldig populært på 70-tallet. De 
allerede omtalte Bay City 
Rollers var bare én av mange 
grupper som hadde sig egen 
tegnefilm. The Osmonds fikk 
også tegnefilm laget om seg, 
men skikkelsene var så dårlig 
tegnet at de måtte ha forskjellig 
farge på sokkene for at publi-
kum skulle klare å skille 
personene fra hverandre!

Rock og tegneserier er en 
kombinasjon som ofte er 
uflatterende for begge kunst-
former. KISS, som har vært med 
på mye sjangeroverskridende 
tull, opplevde enorm kommersiell 
suksess da Marvel utga tegne-
serie om bandet i 1977 — første 
nummer solgte ufattelige 
800.000 eksemplarer. Bandet 
er derimot forhåpentligvis uskyl-
dige i den uoffisielle tegneser-
ien, utgitt av Miller Publishing, 
hvor KISS sammen med Beatles 
utfordrer verdens ondskap. 

Sannsynligvis har 
de også lyst til å gjemme vekk 
tegneseriecoveret fra 1992, hvor 
bandet figurerer uten verken 
sminke eller original KISS-logo, 
og med en Cher-lignende Paul 
Stanley i motlys i forgrunnen.

70-tallets tenåringspublikum 
ble en kort stund traktert med de 
utenomjordiske supertvillingene 
Zan og Jayna. Både Hanna-
Barbera og DC Comics hadde 
en skitten finger med i spillet i 
disse stakkars misfostrenes 
eksistens. Zan (navnet betyr 
visstnok "hjerte-fra-himmelen" på 
alienspråk) og søster Jayna (som 
betyr "livets vann" [skål!] på 
aliensk) kommer fra planeten 
Exor og kræsjlander med sin fly-
gende tallerken i Arizona. De har 
flyktet fra den onde slavedriveren 
Ovon Kelt, som tok dem til fange 
på Dragonship, planeten Velgas 
tredje måne. Fra ham har tvil-
lingene stjålet en slags drakt 
med superkrefter — "The Jrxan 
flesh driver", som Ovon gjerne vil 
ha tillbake. Zan utfordrer Ovon i 
"Harin-Kataa" og vinner drakten, 
som de gir til en annen super-
helt. Tvillingene har egne super-
krefter: Zan kan forvandle seg til 

en vannbasert form (f.eks. en 
spade av is), og akevittjenta kan 
forvandle seg til hvilket dyr som 
helst. For å kunne bruke super-
kreftene må tvillingene ta hveran-
dre i hånd og rope: "Wonder 
Twin Powers, Activate!" Sammen 
har de også pre-SMS-var-
slingssystemet "Teen trouble 
alert", som tenåringer over hele 
verden kan bruke for å kontakte 
tvillingene hvis de er i trøbbel. 
Teit? Oh, ja! 

Superheltseriene lener seg 
mot latterliggjøring i utgangs-
punktet, og for å være med på 
premissene og virkelig nyte 
trikotuniversene må man legge 
en del kritisk tenking til side. 
Men superseriene har enkelte 
lavmål hvor alt sammen blir for 
dumt, og den skadefro leseren 
kan få seg en god latter på 
bekostning av DC og Marvel. 
Noen eksempler er når Thor 
banner: "Kristi sår!" i mangel på 
hedenske eder, når Lynet blir for-
vandlet til en tredukke av en tryl-
lende plakat - eller når Hercules 
tar hele Manhattan på slep som 
en gummiflåte. Mange mindre 
vellykkede superhelter har også 

sett dagens lys (en mer eller 
mindre kort stund), eller hva sier 
dere om karateegget Egg Fu? 
Colossal Boy? Eller Animal-
Vegetable-Mineral Man — delvis 
kar, delvis grønnsak, delvis stein 
(høres ut som Odd og Geir, eller 
hva?)? Maurmannen Antman og 
Bunny From Beyond er blitt ut-
ryddet, liksom de ufrivillig sexy 
superguttene The Gay Ghost og 
Man-Thing og den neppe narko-
rusede Speedball. 

Noen eksempler på tullete super-
krefter: Jack Hart fra tegneserien 
"Deadly hands of Kung-Fu" 
hadde en kropp laget av "null 
energi" og var i stand til å skyte 
"nullblitzer" fra hendene. "The 
Vision" fra Avengers er en "syn-
thezoid", et syntetisk laget men-
neske som kan få kroppen sin til 
å veie flere tonn (enter favorite 
fat joke) og Captain Britain kan 
bare bruke sine superkrefter når 
han er på britisk jord.

Ja, kjære dere, dette er bare et 
lite glimt av alle flauser og 
dumme ting tegneseriebransjen 
stadig presterer, så neste gang 
dere vurderer å klage på at skjor-
ta til Ernie har feil farge - pass 
dere! Vi kan gjøre ting så utrolig 
mye verre for dere!

Pebbles og 
Bamm-
bamm: 

Tenåringer 
fra stein-
alderen.
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tredukke-
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Oppkast? Fylleri? gamle Spock 
ville blitt skuffet hvis han fikk se 
hva alien-ungdommene driver med 
i fritiden!

Er det Cher? 
Nei, det er 
Paul Stanley! 
KISS kysset 
nok ikke 
akkurat 
tegneren av 
denne 
forsiden. .


