
en, sier Haugen.
For de voksne vil Galtung

holde en innledning med et
bredt perspektiv på verdenssitu-
asjonen. Festivalen har «solida-
ritet» som tema, og Galtung vil
blant annet ta for seg FNs
tusenårsmål som tar mål av seg
både til å halvere fattigdommen
og sikre en bærekraftig utvik-
ling innen 2015.

– Det er gode målsettinger,
men de kan umulig nås, uttaler
Galtung.

Han beskylder blant annet
utviklingsminister Erik Sol-
heim for å motvirke målene
ved å ta til orde for stordrift
innen landbruket i stedet for
småbruk.

– Det er åpenbart at småbruk
gir større bærekraftig avkast-
ning, sier Galtung. 

Bor i fjøs
77 år gamle Galtung skal
overnatte på Karlsøya fra
torsdag til fredag. Innkvarte-
ringa skjer i et gammelt fjøs.

– He he, han bor i Hannes
gamle fjøs. Det er fint oppussa,
og har blant annet huset Ole
Paus og Pelle Parafin under
tidligere festivaler, sier Svein-
Egil Haugen.

Dessverre reiser Galtung
videre allerede fredag, og får
dermed ikke med seg festiva-
lens konsertprogram.

– Sånn er livet. Man kan ikke
få alt her i verden, fastslår
Galtung.
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Inger Præsteng Thuen

Johan Galtung er klar
for Karlsøyfestivalen.
Den kjente fredsfor-
skeren mener Karls-
øya er et eksempel til
etterfølgelse for ver-
den.
– De var ikke forskere, de som
flyttet ut til Karlsøya på 70-
tallet. Men de hadde en
intuisjon om at småsamfunn
har bedre bærekraft, og det er
riktig.

Det fastslår den kjente
fredsforskeren, professoren og
forfatteren Johan Galtung (77).
Det ligger an til et spesielt
møte når Norges mest kjente
alternative samfunnsforsker tar
turen til øya som på 70-tallet
ble Norges mest kjente alterna-
tive samfunn.

– Jeg gleder meg veldig, sier
Galtung, som inntar Karlsøy-
festivalen med litt for både
voksne og barn i bagasjen.

Konfliktløsning
– Han kommer både som
fredsforsker og som barnebok-
forfatter, opplyser festivalkoor-
dinator Svein-Egil Haugen.

Johan Galtung har skrevet
barneboka «En flyveappelsin
forteller» sammen med sin
sønn Andreas Galtung.

Boka handler om en appelsin
som kan fly, og som på sin ferd
over jorda observerer hvordan
mennesker krangler overalt.

Den flygende frukten prøver
så å lære menneskene hvordan
de i stedet kan samarbeide. 

Svein-Egil Haugen tror det
blir en morsom seanse for
ungene som får oppleve
Galtung som eventyrforteller. 

– Boka er god, og vi er
veldig spent på hvordan de
kommer til å framføre histori-

Galtung til
Karlsøya

Karlsøyfestivalen
� Årets festival arrangeres
29. juli-3. august.
� Festivalen består både av et
omfattende seminarprogram,
utstillinger, et barneprogram
og en konsertdel.

Konsertprogram
Fredag 1. august:
One Family
Savage Rose
Kohinoor
Fingerprince
Chords 
Sture Allens

Lørdag 2. august:
Queduhska
La Casa Fantom
PJ Somby
Virus Syndicate
Strawbs
Edgar Broughton
Karlsøy Prestegaard
Det kan fremdeles bli
endringer i programmet.  

FFAAKKTTAA

Johan Galtung
� Johan Vincent Galtung
(født  «24. oktober» 24.
oktober 1930) er en norsk
samfunnsforsker. Han er
opprinnelig utdannet
sosiolog og matematiker, og
regnes som grunnlegger av
freds- og konfliktforskning-
en.
� Han har etter eget utsagn
virket som megler i over 40
konflikter, som i Sri Lanka,
Afghanistan, Nord-Kaukasus
og Ecuador.
� Johan Galtung har flere
ganger kommet med «spå-
dommer» og teorier om
fremtiden, noe som til dels
har medført hard kritikk.
� Galtung har utgitt en
rekke bøker og tekster. I
2000 kom selvbiografien
«Johan uten land». I 2004 ga
han ut barneboka «En
flyveappelsin forteller»
sammen med sønnen
Andreas Galtung.

Jostein Larsen Østring

Kubanske sigarer
til hundrevis av
kroner stykket.
Middag til 75 
personer. 50 Cent
skal til Tromsø og
krever full 
oppvartning.
De fleste artistene opererer
med de omtrentlig samme
artistkravene hvert sted de
reiser. På et internettsted
ligger 50 Cents autentiske
rider – eller kravliste – fra i
fjor. Dermed er den listen
”Tromsø” i dag bringer, det
som etter Døgnvillfestivalen
etter alt å dømme må stille
opp med, når 50 Cent i
slutten av august gjester
Tromsø.

Og den mannen har ikke

tenkt til å gå stille i korrido-
rene!

50 Cent, eller Curtis
Jackson (33) om du vil,
krever at festivalen stiller
opp med frokost og lunsj til
45 personer, mens han
under middagen skal ha 75
personer til bords. Med
godt markerte bokstaver
stadfestes det i rideren at
”hva som helst som er
tilberedt kvelden før er
uakseptabelt; all mat må
være fersklaget”.

Bryter lov
Når superstjernen ankom-
mer Valhall stadion, krever
han oppvartning på fire
rom: Hans eget rom back-
stage, påkledningsrommet
– og også i to påklednings-
rom til, såkalte ”support
dressing rooms”. 

Backstage kommer
rapperen etter alt å dømme

til å bryte amerikansk
føderal lov. Han krever
nemlig en eske kubanske
Montecristo-sigarer. Det er
ulovlig for alle amerikanere
å nyte kubansk importvare,
også i utlandet. Og for
ordens skyld koster én
Montecristo-sigar alt fra 95
til 380 kroner avhengig av
type her til lands. En eske
med 25 slike luksussigarer
kan altså fort ende på noen
tusenlapper...

Bookingansvarlig Pål
Jakobsen har mottatt 50
Cents rider, men får ikke
lov til å uttale seg om hva
den inneholder.

– Ivaretar artistene
Men han bekrefter at
festivalen jobber med å
etterkomme alle artistenes
ønsker til punkt og prikke –
i motsetning til Buktafesti-
valen, som «Tromsø» skrev

STOR: 50 Cent er kanskje den mest aktuelle artisten som har vært i Tromsø, og den muskuløse 

Høyst trolig er det
disse kravene Døgn-
villfestivalen har fått
overlevert av 50 Cent
for hans Tromsø-
opphold.

Frokost (45 personer)
� Varm frokost inkludert
stekte egg og omeletter,
bacon, pølser, råstekte
poteter, samt én annen rett
(fransk toast, pannekaker,
vafler, crêpes, eggmuffins,
etc.)
� Diverse brød, inkludert
hvitt hvetebrød, muffins,
smultringer, «pop-tarts» og
bagels.
� Diverse frokostblandinger.
� Frisk frukt.
� Diverse yoghurt, melk,
brus, te og kaffe.

Lunsj (45 personer)
� Varm suppe.
� Salatblanding med diverse
dressinger og ingredienser,
inkludert lavkalorivarianter.
� To retter (må godkjennes
av produksjonsmanager).
Minst én rett for vegetaria-
nere.
� Kvalitetskjøttpålegg, oster,
og tilbehør (tomater, løk,
etc.)
� Pommes frites.
� Cookies, brownies og

iskrem.
� Frisk frukt.
� Diverse dressinger og
lignende.

Middag (75 personer)
� Varm suppe.
� Salatbar med minst ti
ingredienser og fem sorter
dressing, noen av dem
lettvarianter.
� To valgfrie retter (meny
må godkjennes av produk-
sjonsmanager).
� To sorter friske grønnsa-
ker (korn, erter, brokkoli,
etc.)
� En form for stivelse
(poteter, ris, risotto, pasta,
etc.)
� Vegetarianermåltider.
� Melk, brus, vann og juice.
� Dessert med kake og/eller
paier, og/eller iskrem.

Backstagerom 
(10 personer)
Måltidet backstage skal
bestå av ben- og skinnfri
kyllingbryst, eventuelt en
biffmiddag. Skal serveres
som buffé for 10 personer.
Kun porselen, glass, og
sølvbestikk aksepteres.
� Kalkun/kylling-tallerken
med dressinger for åtte
personer.
� Diverse skåret ost.

� Krukke med Skippy
peanøttsmør.
� Krukke druegelé.
� Krukke jordbærgelé.
� Hvitt brød og hvetebrød.
� Stekt kylling (Kentucky
Fried Chicken eller Church’s
Chicken).
� Grønnsaks- og dipp-
tallerken.
� Frukttallerken med skåret
og hel frukt.
� 12 1-literflasker «smart
water»-vann med is.
� 12 5-literflasker «smart
water-»vann med is.
� 12 flasker «vitaminwater»,
diverse smaksvarianter.
� 6 flasker «vitaminwater,
50 formula flavor».
� 6 bokser Coca-Cola.
� 6 bokser Sprite.
� 12 bokser Red Bull.
� Én kasse Heineken (øl)
på flaske.
� To flasker Hennessy
(konjakk), 700 ml.
� Én boks kubanske sigarer,
Montecristo.
� Varm te med honning og
skåret sitron.
� Én boks «Throat Coat»-te.
� Diverse urteteer.
� Organisk eple- og appels-
injuice.
� Utvalg godteri (Jolly
Ranchers, Twizzlers, Snic-
kers, Kit Kats, sukkerfri

Dette krever superrapperen


