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Søndag 24. juli 2011

Norske og internasjonale artister
og underholdningsprofiler viser sin
støtte på nettsamfunnet Twitter.

Vi kain itj

...når dæm s
Av HÅVARD KRISTOFFERSEN HANSEN

De grusomme terroranslagene ble for
mye for rockeveteranen. Gråtkvalt sto
han på scenen og valgte å avlyse
konserten på Frostafestivalen.
– Jeg hadde virkelig sett fram
til å spille for dere her i kveld,
men jeg kan ikke. Når barn og
unge drepes på Utøya i Oslo,
så vil det føles helt feil for
meg å gjennomføre konserten, sa en tydelig preget Åge
Aleksandersen fra scenekanten under Frostafestivalen

utenfor
kveld.

Trondheim

fredag

Kontaktet en prest
Først ble det stille noen sekunder, så brøt det ut trampeklapp blant de i overkant av
tusen tilhørerne.
– Det var kjempegodt å få

den tilbakemeldingen. Jeg
vurderte en tid å gå på scenen
og spille bare «Lys og varme»,
men slo tidlig fra meg den
tanken. Jeg kunne ikke gjøre
annet enn å avlyse, uttalte
Aleksandersen til TrønderAvisa etter at han gikk av scenen.
– Dette gjør vi i respekt for
de som har omkommet. Vi
gjør det i respekt for de som er
rammet av denne tragedien,
og de som nå sitter i en forferdelig situasjon der det
enda er uavklart om de har
mistet sine kjære, skrev artis-

ten på sin Facebook-side lørdag ettermiddag.
Trønderrockeren rådførte
seg med en rekke venner og
bekjente. Til slutt tok han kontakt med en prest som han
har et nært forhold til.

Har spilt på Utøya
– Det var prestens råd som til
slutt ble avgjørende. Han
kjenner meg godt og mente at
det beste for meg selv ville
være å avlyse. Da gjorde jeg
det, fortalte han.
Rockeveteranen har aldri
lagt skjul på at han er med-

lem av Arbeiderpartiet. Musikeren har flere ganger opptrådt på Utøya under AUFs
sommerleir. Fredagens hendelse var derfor ekstra tung å
svelge.

En sang om terror
– Dette er den svarteste dagen
i Norge siden 2. verdenskrig. I
årevis har vi hørt om lignende
hendelser i andre land og verdensdeler. Nå har det skjedd
her i Norge. Det er så grusomt, sier han.
Aleksandersen har skrevet
om terrorhandlinger i andre
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«Våkner til de verste nyhetene. Hjertet går i stykker …»
KATY PERRY (25):
« La oss be for våre norske venner når vi legger
hodene våre ned på
puten i kveld».
Katy
EVA LONGORIA (36):
«Hjelp oss å be for Norge Perry

etter tragedien hvor 91 liv ble tatt
av en terrorist»
INGRID OLAVA (30):
«Våkner til de verste nyhetene.
Hjertet går i stykker».
LARS VAULAR (26):
« Alle trenger trøst. <3 til alle».

MARIA MENA (25):
«Jeg er knust! Jeg elsker
landet mitt og hjertet mitt
brister for alle involverte
og påvirket av gårsdagens tragiske bombing
og skyting i Oslo og på

Maria
Mena

Utøya. Vær så snill: Ta godt vare
på hverandre!».
MIRA CRAIG (28):
«Vi må holde oss sammen, og være tilregnelige. Bare kjærlighet kan
lege dette».
SHARON OSBOURNE (59):

lag fæst
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«Folkene i Norge er så snille og
varme mennesker. Mine tanker og
bønner er med dem».
STEINAR SAGEN (35):
«Helt forferdelig, dette
påvirker oss alle. Tenker
på alle som er direkte involvert».
Steinar
CHARLOTTE
Sagen
THORSTVEDT (25):
«Da jeg gikk og la meg var ni personer bekreftet døde på Utøya.
Våknet opp til over 90 døde. Grusomt og sjelesettende. En stor tragedie for Norge».
MARION RAVN (27):
«Kjærlighet og bønn går
ut til alle påvirket av den
tragiske hendelsen i mitt
kjære land, Norge. Hjertet Marion
mitt er ødelagt».
Ravn
E-post: morten.hegseth@vg.no

UTSATT: Prince

UTSATT: Tord Gustavsen

TYDELIG PREGET:

Hurraropene var mange da
Åge og Sambandet kom på
scenen på Frostafestivalen.
Men det ble stille da Åge fortalte at han på grunn at terroraksjonene i Oslo ikke
kunne spille. Fra venstre:
Steinar Krokstad, Skjalg Raaen, Morten Skaget, Åge
Aleksandersen og Bjørn Røstad.
Foto: MARIUS LANGFJORD

skyt onga
samråd med artistene
funnet
det ikke riktig å
gjennomføre
kveldens arrangement. Dette
satt i sammenheng med de tragiske hendelsene i Oslo, i respekt for de pårørende og alle
involverte, sier festivalsjef
Hallbjørn Stenhaug.

Gråtkvalt Åge avlyste konsert
i respekt for terrorofrene
land. I sangen «Va det du Jesus» beskrev Åge Aleksandersen massakrene i de palestinske flyktningleirene Sabra og
Shatila i Vest-Beirut i Libanon i 1982.
Artistens
pressekontakt,

Kari Torvik, opplyser til VG
at Åge og bandet har reist tilbake til Trondheim. Lørdag
ettermiddag besluttet ledelsen å avlyse hele Frostafestivalen.
– Frostafestivalen har i

Flere er avlyst
Röyksopp avlyste sin konsert
på Moldejazz på fredag.

Poplegenden Prince skulle
stått på scenen lørdag og søndag. Nå er de i stedet flyttet til
2. og 3. august.
Riddu Riððu i Kåfjord valgte å avlyse hele festivalen,
men holdt i går kveld en konsert til minne om de omkomne.
Datarock avlyste sin konsert i Risør. Bergensduoen
befant seg for øvrig på Utøya
dagen før tragedien.
Operaen har utsatt søndagens konsert med Tord Gustavsen Ensemble og Farmers
Market på ubestemt tid.

AVLYST: Datarock

AVLYST: Røyksopp

