
ONSDAG 20. JULI 2011 TRØNDER-AVISA 15

■ FROSTA

Hva har Blacksheeps og 
B.C.G. til felles med 
Sambandet – bortsett fra 
at alle tre skal spille på 
Frostafestivalen?

Per-Magne Midjo
midjo@t-a.no / Tlf. 93 01 90 45

Svaret er Morten Skaget. Bassis-
ten fra Trondheim spiller ikke 
bare i Åge Aleksandersen & Sam-
bandet. Han er også bookingan-
svarlig for ungdomsrockerne fra 
Alta og den nye supergruppa fra 
Namsos.

– Akkurat nå nyter jeg som-
meren på Frosta. De siste ti da-
gene har vært en perfekt oppkjø-
ring til Frostafestivalen, forteller 
Morten Skaget som på fritida bor 
i «Lyckliga Gatan» på Vågen cam-
ping.

Ferdigbygget spikertelt
Der kjøpte han seg et «ferdigbyg-
get» spikertelt med campingvogn 
for snart to år siden. Utsikten 
mot fjorden med Skatvalslandet 
på andre siden, er skjønn så det 
holder. Bare så synd sommertur-
néene med Sambandet har hin-
dret ham i å dra dit så mye han 
vil med familien.

– Det er helt nydelig her ute. 
Jeg skjønner ikke de som drar på 

ferie til Syden når du har en slik 
plass. Vi har døpt området vårt 
nede ved sjøen på Vågen camping 
for «Eldorado» – du fikk med dob-
beltbunnen der, spør han og ler. 
Humor er det mye av i den gods-
lige bassisten.

Sånn sett er det et lite para-
doks at han i store deler av sin 
karriere har kalt seg selv Morty 
Black som TNTs buldrende bas-
sist. Men bak det mørke og hårete 
ytre, skjuler det seg en snill kar.

Nye Blacksheeps-låter
– At Åge & Sambandet skal spille 
på samme festival som Blackshee-

ps og B.C.G. synes jeg veldig mye 
om. Du kan si at hovedjobben min 
er å booke spillejobber og legge 
ting til rette for andre band i sel-
skapet Intro Music. To av bandene 
jeg jobber for er nettopp Blackshee-
ps og B.C.G. – to storheter på hver 
sin måte, slår Skagen fast.

Blacksheeps er nettopp fer-
dige med en ubehagelig rettssak 
der to sparkede originalmedlem-
mer har krevd erstatning for 
tapte inntekter. Dommen har 
ennå ikke falt, men at bandet vil 
rocke Frostafestivalen er liten 
tvil om. Det kan alle se og hørte 
dem framføre «Dance Tonight» i 

årets norske Melodi Grand Prix, 
skrive under på.

– Blacksheeps har nettopp 
vært i studio og spilt inn mange 
nye låter. Flere av disse blir å 
høre på Frostafestivalen. Gled 
dere, slår Morten Skaget fast.

– Vil glede publikum
Han tror også på en innholdsrik 
framtid for det relativt ferske 
Namsos-bandet B.C.G. som har 
Thomas Brøndbo, Chand Torsvik 
og Ronny Grannes i sin midte. 
Det er ikke lenge siden de slo 
seg sammen, men har allerede 
rukket å spille et titall konserter.

– Det begynte i seneste laget 
med tanke på å bli booket til som-
merens festivaler, men at de skul-
le få fikk innpass her på Frosta, 
gikk jeg hardt inn for. B.C.G. vil 
virkelig glede publikummet på 
Smålandskaia, spår den 50 år 
gamle bassisten.

Morten Skaget kan også for-
telle om et Sambandet i toppslag 
før den niende Frostafestivalen i 
historien braker løs. Tilbakemel-
dingene fra publikum har vært 
strålende så langt i sommertur-
néen. Fredag kveld spiller de for 
første gang i Nord-Trøndelag i 
2011. 

KULTUR

STORTRIVES: Han har vært på plass sammen med familien i spikerteltet på Vågen camping i 10 dager allerede. Fredag skal Morten Skaget i aksjon på Frostafestivalen som Sambandets dyktige bassist.

Sambandet-
bassistens 
eldorado

NY GIV: Den ubehagelig rettsaken er knapt ferdig før Blacks-
heeps entrer scenen på Frostafestivalen.

SER FRAMOVER: B.C.G. består av Chand Torsvik (t.v), Ronny Gran-
nes og Thomas Brøndbo (t.h).  FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

■ FROSTA-
FESTIVALEN 2011
Frostafestivalen 2011
Fredag: Majestic, Vømmøl-
gutan, Åge & Sambandet, 
Allan Olsen, El Cuero. P.A. 
Røstad Jr.
Lørdag: Frosta Storband, 
Thoris Supergutt, Osiris, 
Anita Kristiansen, Frosta 
Trekkspillklubb, Folk paa 
tur.
Lørdag: Jonas Fjeld og Rita 
Eriksen (erstatter Hilde 
Heltberg), Kurt Nilsen, Al-
lan Olsen, Henning Kvitnes, 
B.C.G., The Blacksheeps


