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Filmatiseringen av kultbo-
ken «Haikerens guide til
galaksen» har blitt akkurat
så absurd morsom som
den burde bli.

Livet er ikke enkelt når du våkner
opp en dag og finner ut at din beste
venn er et romvesen og planeten du
bor på er i ferd med å bli sprengt til
himmels fordi den er i veien for en
intergalaktisk motorvei. 

Arthur Dent (Martin Freeman) blir
tatt med på en vanvittig haiketur av sin
romvesen-kompis Ford Prefect (Mos
Def) sekunder før jorden blir blåst bort.
Sammen med galaksens sandblåste
president Zaphod Beeblebrox (Sam
Rockwell) og Tricia McMillan (Zooey
Deschanel), jordkvinne og Arthurs
hjertes utkårede, suser de rundt i ga-
laksen i søken etter svaret på det ulti-
male spørsmålet om livet, universet og
alt.

Politiske spark
Arthur forstår fort at verden består

av ganske mye mer enn hva han
kunne forestille seg, og han og hans
reisevenner kommer opp i aldeles hys-
teriske situasjoner på veien til svaret.
«Haikerens guide til galaksen» har en
rekke svært så solide politiske spark i
diverse retninger: («Man kan ikke
være president med en hel hjerne,»
sier galaksens president Beeblebrox
som forklaring på hvorfor han plutselig
har to hoder), og sosiale normer blir
vendt på hodet. 

Douglas Adams, forfatter av boken,
har selv gjort om teksten sin til filmma-
nus, noe som nok er årsa-
ken til at filmen allerede
har gått sin seiersgang
over USA og Europa.
Hans fullstendig absurde
univers har overhodet
ingen grenser, og dialogen
er vittig, skarp og tref-
fende. Filmen er en ameri-
kansk-engelsk produk-
sjon, og det gleder et
anglofilt hjerte å se at den
tørre engelske humoren
har blitt satset på her.

Festlig
Visuelt sett er filmen

småerotisk stimulerende
for øyet. Forskjellige pla-
neter, romvesener og ef-
fekter blir presentert med
overbevisende eleganse.
Det beste eksempelet her
vil være de ekstremt byrå-

kratiske vogonernes planet, og planet-
fabrikken på planeten Magrathea. 

I forhold til andre klassiske bøker
som har blitt filmatisert de siste årene,
har ikke «Haikerens guide til galak-
sen» noe å skamme seg over. Den
holder interessen oppe, er til tider ra-
sende festlig og jammen kiler den ikke
litt i hjernen også. Det er mulig Haiker-
fans ikke er helt fornøyde med noen av
endringene som har blitt gjort og noen
nye partier, jeg velger å se dette som
en filmatisk nødvendighet, uten helt å
ha kunnskapen til å si akkurat det.

Til slutt er det deilig å se at for noen
finnes det noe som er like viktig som å
finne svaret på livet, universet og alt;
nemlig å finne en god kopp te...

MÅ KJEMPE: Det er til tider en hard kamp å finne fram til svaret på livet,
universet og alt. Fra venstre: Ford Prefect (Mos Def), Arthur Dent (Mar-
tin Freeman) og Zaphod Beeblebrox (Sam Rockwell). 

Morsom

IKKE GLAD: Vogonerne er ikke fornøyde
med å se at Arthur Dent (Martin Freeman) og
Ford Prefect (Mos Def) har haiket med dem.
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Satser på

TREKKPLASTER: Anne Grete Preus er et av de store trekkplastrene 

dager

igjen til

åpningen6666

PÅ PLASS: 
Mari Boine spiller 
på festivalen i år.

Foto: Dag Sørli
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GJENSYN:
Ralph Myerz
and the Jack
Herren band
kommer igjen
nordover når
de spiller på
Karlsøyfestiva-
len neste
lørdag. Her fra
årets Buktafes-
tival.
Foto: Jon Terje
Eiterå

Med rockedronningen Anne Grete Preus og
urfolksdronningen Mari Boine satser Karlsøy-
festivalen på å nå et rekordbredt publikum.

Festivalkoordina-
tor Svein-Egil
Haugen er veldig
stolt av å kunne
presentere to av
norsk musikks
mest markante
damer på årets
festivalprogram.

– Vi er spesielt
stolte over at Mari Boine tar
med seg hele bandet sitt og
kommer til Karlsøy, og vi hadde
ikke ventet at hun skulle komme
med alle musikerne sine. Det
blir en veldig bra konsert, tror
Haugen. 

På Karlsøy er stort sett hele
befolkningen i aksjon i forbin-
delse med årets festival, som
starter tirsdag i neste uke.

Når ut til flere
Festivalkoordinatoren er også
tilfreds med at Anne Grete Preus
stiller på scenen neste lørdag. 

– Hun er en dronning i norsk
rock, har holdt det gående fra
begynnelsen og gir fremdeles ut
gode plater. For voksne folk blir
hun et høydepunkt, sier Haugen,
som har fått masse positive
tilbakemeldinger etter at de to
damene ble klare for festivalen.

– Det viser seg at Boine og
Preus blir de to store trekkplas-
trene. Og årets festivalprogram
er mer melodiøst enn noen gang,
fortsetter han.

For Karlsøyfestivalen har
utviklet seg fra å være en
happening for de spesielt
interesserte til å bli en festival
med noe for enhver smak. 

– Vi har opp gjennom de seks
årene vi har holdt på, alltid hatt
et variert program. Men i år er
det mindre av hard rock’n’roll,
og mer melodiøs musikk. Vi har
musikk som passer for alle,
mener Haugen.

Fredag skal både Ralph Myerz
and the Jack Herren band og
Hopalong Knut spille, slik de
gjorde det under Buktafestivalen
sist helg.

– Vi var ikke klar over at det
skulle bli slik, men vi får bare

håpe at de som var på Buktafes-
tivalen har fått mersmak og
kommer til Karlsøy for å få med
seg bandene en gang til, smiler
Haugen.

Fest med mening
Og som vanlig har Karlsøyfesti-
valen en sterk lokal profil.
Tromsø-bandene Just Did Doris,
Vishnu, Nikkeby Lufthavn og
Anti Nation skal alle spille under
festivalen. 

– Det er, og vil alltid være,
viktig for oss å ha med de lokale
navnene. Det blir spesielt
spennende for oss å se de to helt
unge pønkebandene Anti Nation
og Gnafs fra Harstad, som består
av unge jenter i 15-16-årsalde-
ren, sier Haugen.

Årets karlsøyfestival starter
allerede tirsdag, med seminar og
kortfilmvisninger, og fortsetter
utover uken med barneaktivite-
ter, historiske forelesninger,
paneldebatt og mye mer. 

– Dette er kanskje den
viktigste biten av festivalen, der
vi får vist fram vår profil på en
skikkelig måte. Alle som bidrar,
må kunne identifiseres med vårt
manifest; nemlig at Karlsøyfesti-
valen skal være en musikk- og
kulturfestival med mening, sier
Haugen, og gjengir hele mani-
festet.

– Festivalen er en markering
av motstand mot et samfunn der
de viktigste verdiene er lønn-
somhet, konkurranse og grådig-
het. Den er en protest mot
raseringen av distriktene,
miljøødeleggelse, rasisme og
diskriminering. Den protesterer
mot kolonialismen, utbyttingen
og den brutale undertrykkingen
av verdens folk. Karlsøyfestiva-
len er en fest for og en feiring av
alle positive motkrefter. Den
skal gjenspeile, gjenskape og
fremme alle alternative krefter
som kjemper for en annen og en
bedre verden preget av solida-
ritet, medfølelse og kjærlighet,
slutter Svein-Egil Haugen.

carina.olset@bladet-tromso.no
776406431 under årets Karlsøyfestival.

Disse spiller på festivalen
Fredag:

Cam’n’a-Lee med venner
Brimstone solar radiation
band
Just Did Doris
Desperado
Mari Boine Band
Ralph Myerz and the Jack

Herren Band
Hopalong Knut

Lørdag:
Ragnhild Furebotn
Tore Bruvold
Anti Nation
Gnafs
Nikkeby Lufthavn

Vishnu
Tamba Kunda
Manna
Anne Grete Preus
Tungtvann
Jaa9 og onklP
Karlsøy Prestegaard

lodiøs profil
Carina
Olset


