
SNACKBAREN PÅ HJØRNET

«Nå, 25 år etter siste full-album som kom i 1987, utga The Teddybears «EN TROLLMANN MED BIL». 
Soundet og stilen er den samme som på platene fra åttitallet. Så er det også de samme tre gutta som 
fremdeles utgjør THE TEDDYBEARS»...skrev vi for bare noen få uker siden. Og hvilket liv det ble! 
Pilestredet fyllt opp med 50-talls amerikanske bilder, politiet bare smilte av beundring. Og på Herr Nilsen var 
det ikke plass til fler.

Gitarist Jan Holberg og trommeslager Martin Kopperud er begge veteraner innen norsk 
pop. De debuterte med hvert sitt band på midten av 60-tallet, men ble ikke nærmere kjent 
før de begynte å spille sammen i 1978 i et band med det underlige navnet Eyolf Khan 
Flying Combo. Bassisten var den nærmere ti år yngre Øystein Mora, og sammen med 
ham endret de i januar 1980 navnet til The Teddybears. Repertoaret var gammelpop med 
mye sang og kor, og responsen var så god at de startet opp som profesjonelle. De spilte 
Norge rundt på festivaler, samfunnslokaler, restauranter og endatil i Oslo Konserthus, uten
å ha gitt ut en eneste plate.

I 1982 begynte de å arbeide med egen musikk og norske tekster. Alle tre var svært 
fascinert av gamle amerikanske biler fra femtiårene, og av denne tidsepoken generelt.

The Teddybears bestemte seg for å ta for seg perioden da den amerikanske 
ungdomskulturen begynte å gjøre seg gjeldende her på berget. Deres første single – 
”Sommeren ’55” - gikk rett inn på førsteplass på Norsktoppen høsten 1982, og i januar 
1983 kom den første LP’en som bare het ”The Teddybears”.

I 1984 kom deres andre LP, «Snackbaren på hjørnet» som vi nå har gleden av å utgi på 
CD. Her beskrives miljøet i ungdommens nye samlingssted på 50-tallet, med 
respatexbord, jukeboxen i hjørnet og den pene dama bak disken, som «lignet på Connie 
Francis». Denne LPen bød på perler som «Evig rock’n roller», «Jenta i jeans» og «Til 
toner fra en Fender». De tre teddybjørnene hadde nå kjøpt seg hver sin store femtitalls 
amerikaner. Øystein og Martin endte opp med to sjeldne Mercurys, og Jan hadde falt for 
en vakker 1953 Pontiac. 
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