
 I    forrige nummer rapporterte vi om denne festivalens mer ekstreme 

avlegger, og nå er det duket for en rapport for tredje runde av 

moderfestivalen. Skipet og mannskapet er det samme, noe som 

delvis også gjelder publikum, men musikalsk er det langt større 

spennvidde som presenteres. Turen denne gang gikk til Cockburn 

Town, eller Grand Turk om du vil, i øygruppen Turks And Caicos i det 

karibiske hav. Mesteparten av handlingen foregår uansett om bord 

og til havs, så da er det bare å kaste loss…

Dag 1

 Ombordstigningsprosessen går minst like kjapt som på «Barge To 

Hell» i desember, og det tar ditto like kort tid før man blir overfalt av 

overivrige selgere som vil pushe kald drikke i forskjellige tapninger. 

Vel om bord og etablert i lugaren, tar vi oss en tur på dekk og nyter livet, 

mens Miamis skyline forsvinner langsomt i bakgrunnen.  

Første musikalske bidrag blir Sabaton, og det virker ingen grenser for 

hvor populære disse gutta har tenkt å bli. Teatersalen «A Chorus Line» 

er fylt til randen, og det er en vanvittig stemning fra første tone. Fansen 

går amok, mens kritikerne står og lener seg til bardisken mens de fnyser 

oppgitt. Og ja, det er godt mulig å anklage Sabaton for å være så innøvde 

og programmerte at det nesten virker stivt og teatralsk, men hva så? 

Det funger jo tilsynelatende optimalt, og absolutt ingen andre band er i 

nærheten av den responsen gutta får på denne festivalen. Vokalist Joakim 

setter i tillegg standarden for publikumskontakt, i det han slår fast at det 

tar for lang tid å si «Thank you 70.000 Tons Of Metal» etter hver låt, og i 

alle fall hvis bandet skal rope «Sabaton» hele tiden, det blir jo altfor mange 

stavelser. Så det inngås en spontan avtale om at bandet sier «thank you 

boat», og at publikum kan si «thank you band» mellom hver låt. «Carolus 

Rex» får skuta til å gynge litt ekstra, og med Snowy Shaw bak trommene, 

hører du ikke meg klage med det første. (HG)

Det dødelige alibiet for å seile mot særs eksotiske og tidligere 

piratherjede områder er Nile. Bandet skiller seg klart ut i bookingen 

som det mest interessante for de som vil ha sin metal av det mer 

ekstreme slaget. Det vises umiddelbart en smittende spilleglede fra hele 

bandet som virker mer sultent og vitalt enn noensinne. Arenaen har 

nok tidligere huset langt mindre ekstreme musikkarter, men den passer 

godt med særdeles god og stemningsfull lyd. Det er godt med publikum 

som formelig spiser av hendene til bandet der det blir både moshpit 

og crowdsurfing. Som sedvanlig avsluttes det med publikumsfavorittene 

«Lashed To The Slave Stick» og «Black Seeds Of Vengeance»; Nile har 

cruiset seg til overlegen seier allerede før cruiset er skikkelig i gang. 

Omtrent breialt, dog nøyaktig imponerende. (BPV)

Salen er rimelig stappfull av fans som venter på Helloween, men vi 

blir stående og vente mens svette teknikere stresser rundt med alskens 

kabler og rister på hodet. 40 minutter forsinket får endelig bandet rotet 

seg på scena, og piping og buing blir etter hvert erstattet med jubel i 

det «Are You Metal?» detoneres. Andi Deris synger ikke spesielt godt, og 

trommis Dani Löble ser ut til å slite maksimalt med et lite samarbeidsvillig 

slagverk. Publikum er i feststemning og gir mye lyd fra seg, men jeg har 

definitivt opplevd Helloween bedre enn dette. (HG)

Oppe på dekk er det duket for den første konserten på den største 

scenen, og legendariske Metal Church skal feire sin tilbakekomst. Eller 

skal de egentlig det? Sorry, jeg klarer ikke å ta denne utgaven av bandet 

på alvor, og med kun Kurdt Vanderhoof som gjenværende originalmedlem, 

og ingen fra bandet som spilte inn magiske «Blessing In Disguise», blir 

dette en gjenforening med bismak. Setlisten er krem så det holder, med 

blant annet «Fake Healer», «Badlands», «Start The Fire» og «Ton Of Bricks» 

på menyen, men Ronny Munroes stemme er ikke akkurat skapt for dette 

materialet, og bandet virker rustent og lite innøvd. Det kribler alltid litt 

ekstra når Kurdt sliter i strengene, men dette ble overhodet ingen stor 

opplevelse. (HG)

Inne i teateret er det Tiamat sin tur å invitere til audiens, og dette blir 

en ganske tosidig affære. Det er ikke akkurat fullt i salen, men de som er 

tilstede, er entusiastiske så det holder. Johan Edlund har litt sminke rundt 

øynene, og har tatt på seg en sliten fiskerhatt for anledningen. Scenen ser 

tom og naken ut, og bandet virker ikke akkurat engasjert, kanskje med 

unntak av trommis Lars Sköld. «Vote For Love» og «Cain» fungerer greit, 

men noen massiv konsert blir det aldri snakk om. (HG)

Er det ufortjent at Immolation aldri helt har fått den oppmerk-

somheten de nok mener de fortjener? Denne konserten tilsier dessverre 

ikke noe som helst om akkurat det. Altså. Det er til tider groovy death 

metal bandet serverer, og det er ikke direkte dårlig, men det første 

som merkes er at trommisen på ingen måte holder mål. Selvsagt helt 

uavhengig av at det er umulig å hoppe etter Wirkola. Låtene står ikke 

fram og til tross for et engasjert band blir dette på sitt aller beste under 

det helt Erling Jevne. (BPV)
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Det ligger an for fest når Turisas stiller i krigsmaling oppe på dekk. 

God stemning blir det også blant de som er tilstede men full fest er et 

godt stykke unna. Det er tydelig tynt i rekkene når klokka er have tre på 

festens første dag. Med siste opptreden på Wacken friskt i minne er det 

bare å konstatere at dette faktisk blir å regne som et veldig, veldig sent 

nachspiel. Bandet får ikke den responsen de er vant til for eksempel i 

Tyskland; blir man fort bortskjemt av Sauerkraut og Lederhosen? Kanskje 

det vil fungere bedre innendørs om noen dager? Men bevares, det er lite 

å utsette på fremførelsen og vokalist Mathias Nygård er som alltid blant 

de mer karismatiske. (BPV)

Dag 2

 Velkommen til verdens mest latterlige konsert på verdens 

mest latterlige scene. Anaal Nathrakh er ikke knappere i 

beskrivelsen der de ønsker publikum velkommen til soldekket; 

riktig band på feil tid og feil sted? Det dundrer avgårde med 

ekstremt vellydende ulyd og for de som liker sånt blir dette en 

rett så fornøyelig opplevelse. Det melodiøse skinner godt gjennom 

instrumentalt, for ikke å glemme registeret til vokalist Dave Hunt. 

Når han prøver å forklare brisne folk om de jævlige sidene ved livet 

så er det ikke vanskelig å merke en form for mistrivsel, dog i positiv 

forstand. En svett konsert med solkrem i øyet. (BPV)

Ensiferum må da klare å få seidelbegerne til å svinge bedre enn 

hva landsfrendene gjorde dagen før? Joda, det svinger godt i både 

band og beger, men det er langt unna den berømmelige responsen 

målt med tysk linjal. Bandet får dog publikum til å kore hele synth-

partiet i «Iron» og da skal det godt gjøres å være muggen. Det er 

surrealistisk å stå på dekket til ei luksuriøs skute som er på veg 

mot piratbefengte områder mens metallen dundrer avgårde. Også 

utendørs er det overraskende god lyd å melde. (BPV)

Brasilianske Angra har fått tilbake en del medlemmer, men vokalist 

sliter de fremdeles med å finne, så på denne turen er det Fabio Leone 

som har funnet seg en ny midlertidig arbeidsplass. Det er greit med 

folk til stede inne i salen, og responsen kan bandet ikke klage på. (HG)

Oppe på dekk blåser det fælt, og således er det ikke akkurat optimale 

forhold for Tom Englund og hans Evergrey. Det er overraskende nok 

temmelig god lyd, og Toms praktstemme er det som bærer låtene hele 

veien. (HG)

Innendørs er det duket for en tilstelning som viser seg å bli en av 

publikumsvinnerne i løpet av cruiset. Annihilators Jeff Waters har nemlig 

fått i oppdrag å tromle sammen alskens musikere til ulike jam-sessions, 

og det tar ikke lang tid før folk skjønner at her er det muligheter for mye 

uhøytidelig moro. Eller hva sies til coverlåter med Judas Priest, Kiss, AC/

DC, Metallica og Van Halen, fremført av Doro Pesch og Cristina Scabbia 

på vokal, flankert av musikere fra Helloween, Rage, Tyr, Kreator, Flotsam 

And Jetsam og Gotthard? Enkelte vokale bidrag faller mildt sagt gjennom, 

og spesielt James Rivera fra Helstar blir til tider en lidelse å høre på. Men 

stort sett er det svært underholdende, og man merker også at musikerne 

setter pris på dette tiltaket. Og navnet på jammingen lyder selvfølgelig 

«Jamming with Jeff Waters in international waters»… (HG)

Like etter at hun har gitt jernet på enkelte innslag under nevnte jams, 

er Doro og hennes musikere på plass i teateret, og gir jernet foran rimelig 

fullsatt sal. «Earthshaker Rock» og «I Rule The Ruins» setter standarden, 

og hun følger opp med både nyere materiale som «Raise Your Fist In The 

Air» og «We Are The Metalheads», men en gammel røver som «Metal 

Racer» fra 1984 blir det også tid til. Bandet er i knallform som alltid, og 

innsatsen til en gryende forkjølt Doro kan ingen si noe på. (HG)

Nei! Nei til hva? La meg forsøke å forklare. Når du som lykkelig 

uvitende publikummer er usikker på om låten du hører på er nettopp 

den låten du hører på, den låten du hørte på i stad eller den neste låten du 

skal høre på så vitner det om hva for noe? Null originalitet! Man kommer 

bare ikke unna med å misbruke en for lengst misbrukt ide så til de grader 

som Lacuna Coil misbruker den. Da holder det selvsagt ikke med en 

utspjåket kvinnelig vokalist som står der og geiter seg til. Makan. (BPV)

Som eneste band får Rage opptre to ganger i teateret, og grunnen 

til det er ganske enkel, eller komplisert, om du vil: de har nemlig med 

seg et aldri så lite symfoniorkester, og får å få dette til å fungere optimalt 

lydmessig, dropper man å sette opp dette på dekk. Og for å si det ganske 

enkelt: dette blir vanvittig vellykket! Lyden er ganske enkelt enormt 

velbalansert hele veien, og med en multikunstner som Viktor Smolski i 

toppform, blir dette en musikalsk opplevelse av de sjeldne. Bandet har 

med seg en kvinnelig vokalist som ser både overnervøs og fortapt ut på 

scenen, men stemmemessig leverer hun så det holder. Gamlefar Peavy 

er også i praktslag, så her er det bare å nyte den praktfulle orkestreringen 

i fullt monn. (HG)

Mørket har falt på, og det er på tide å separere ekte menn fra skaren 

av unggutter for alvor. Jeg har ikke sett Kreator på et og et halvt år, og 

jeg kjenner at sulten river i magen i det introen blir sluppet løs over 

publikum. Ventor klatrer opp bak batteriet, og plutselig er «Phantom 

Antichrist» i gang. Herre satan, for en fantastisk følelse! Lyden sitter som 

ei kule, og bandet leverer en maktdemonstrasjon som få andre band 

klarer å matche. Det er fokus på nytt materiale, og det er ikke meg 

imot, med tanke på alle gullbarrene bandet tross alt har levert det siste 

tiåret. Noen klassikere blir det også plass til, og det er utvilsomt en bisarr 

opplevelse å bivåne moshpit på dekk mens andre headbanger uhemmet 

i boblebadene. Terror at sea, indeed! (HG)

Innendørs klarer In Flames å bli litt forsinket de også, men de holder 

seg til akseptable 15 minutter, og de river ikke uventet så å si taket av 

salen i det de setter i gang med «Sounds Of A Playground Fading» og 

enorme «Where The Dead Ships Dwell». Det er uvant å se bandet på en 

såpass liten scene, spesielt når det er så strippet som det er visuelt. Bandet 

har ikke med seg en backdrop engang, men med en slik solid katalog 

med fete låter, kan man alltids koste på seg en slik visuell arroganse. 
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70.000 tons of metal
miami-cockburn town-miami

28. januar - 1. februar
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TURISAS TIAMAT DORO

RAGE & LINGUA MORTIS ORCHESTRA KREATORHELLOWEEN

På 70.000 Tons Of Metal: 
Bjørn Pekka Vodahl, Thomas Grimsrud, Håkon Grav
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Anders Fridèn har glimt i øyet som alltid, og hilser publikum som «drunken 

pirates», før bandet fyrer av «Only For The Weak», «Reroute To Remain», 

«Embody The Invisible» og «Cloud Connected» i kjapp rekkefølge. Milde 

makter, er det rart bandet er blitt så stort som det er? (HG)

Dag 3

 Etter å ha tilbragt to dager til sjøs, gjør det godt å komme i land for 

noen timers karibisk sightseeing. Vi er ankommet Cockburn Town, eller 

Grand Turk som plassen også kalles, på øygruppen Turks And Caicos. 

Dette er en gammel britisk koloni, og en øygruppe som fremdeles har 

britisk dronning som overhode. For de aller fleste av cruise-deltakerne er 

det stranda som gjelder, og det tar ikke lang tid før beachen er overfylt 

av mer eller mindre bleike kropper som hungrer etter mer farge.  Selv 

tar vi oss en taxi inn til selve sentrum i byen, som egentlig ikke er noe 

sentrum i det hele tatt. Det er noen provisoriske butikker her og der, 

men jevnt over er Cockburn Town et ganske øde område med noen 

husklynger her og der. Bygningsmessig forfall er påtagende, og man 

trenger ikke mange minutter før man forstår at de lokale innbyggerne 

tar livet fullstendig piano. Vi møter på en gjeng eldre herrer, som sitter og 

nyter hver sin kalde ettermiddagsøl i skyggen. Den ene av gutta forteller 

oss at han ble torpedert to ganger under 2. verdenskrig, og at han fyller 

92 år i år. Som Pekka så sant påpeker: «da har han gjort seg fortjent til 

noen kalde brune i godstolen.» Etter å ha pratet ferdig med karene, rusler 

vi videre øya rundt, og nyter kaldt lokalt brygg innkjøpt på nærbutikken. 

Dama bak disken føyer nøye regnskap med penn i notatboka, og putter 

pengene i et kassa-apparat som nok ble skapt da årstallet begynte med 

18. Etter en stund kommer våre eldre venner kjørende i bil, og sjekker 

at vi er på riktig vei mot havna igjen. Genialt! Med tanke på at vi forlot 

Norge med et tosifret minustall på gradestokken, blir det til slutt bading 

og soling på oss også, og det gjør slett ikke vondt å senke legemet ned 

i 25 grader varmt karibisk hav. 

Utpå ettermiddagen er det på tide å seile til havs igjen, og det er en 

solid gjeng solbrente metallister som entrer skuta igjen før avgang. Første 

musikalske innslag i det vi har forlatt kaia blir Subway To Sally oppe på 

dekk, og selv om det ikke akkurat er fullt foran scenen, blir det raskt 

stemning i rekkene. Bandets middelalder-instrument er et pussig skue, 

og det svinger til tider greit av ensemblet. Men å snakke tysk på et slikt 

arrangement er vel å skyte solid over mål, er det ikke? (HG) 

Turisas kan da ikke feile innendørs? Det er høyere stemning på en 

mer egnet scene, men det blir ikke det helt store likevel. Jeg merker at 

bandet unngår å spille de klart beste låtene og hvorfor gjør dere det? 

Den dårligste av de beste kommer i alle fall med «The Dnieper Rapids», 

hvilken er en endring fra mandagens låtliste, og det er tendenser til 

gåsehud i korpartiene. De fleste av låtene har blitt spilt mange ganger 

live tidligere, men «Hunting Pirates» har vel neppe vært gjenstand for en 

mer egnet setting. Hvilket vokalisten også poengterer. Det annonseres 

at ny skive er 99% komplett og jeg skal gi bandet noen sjanser til. Man 

er da glad i dette bandet! (BPV)

Angra gir jernet oppe på hovedscenen, og det fungerer greit 

nok. «Nothing To Say» setter standarden låtmessig, og bandet høster 

applaus så det holder. Det låter uansett litt for anstrengt for mitt 

vedkommende. (HG)

Etter en solid middag er man tilbake foran hovedscenen i det 

Doro gjør sin andre konsert, og det er samme sak som gjelder for 

den første seansen: proft opplegg hele veien, og en artist som helt 

tydelig nyter å stå på scenen. Noen forandringer i låtlista er det også, 

og bandet kan bokføre to solide konserter som oppvarming til den 

etterfølgende USA-turneen. (HG)

Hva med Ensiferum da? Publikum er klare for strid og allerede 

før konserten er i gang kores «Iron» fra disse, låta kommer vel i dag 

og? Det vises spilleglede fra bandet og spesielt bassisten shower en 

del på scenen der han drar med seg publikum. En ting som kunne 

vært mye bedre, det gjelder forså vidt Turisas også, er lysbruken. 

Dørgende kjedelig veksling mellom rødt, blått og grønt blir det ikke 

mye show av. Dette blir et hyggelig gjensyn med bandet, men ikke 

mer enn det. Noen er nok også skuffet over at «Iron» faktisk ikke 

spilles i dag. (BPV)

Helloween klarer å komme seg presis på scenen i det det er 

klart for bandets open air-oppvisning, og det blir raskt klart at 

tyskerne blir publikumsvinnere i kveld. Andi Deris synger faktisk 

ganske så godt i aften, og bandet har god lyd ut. Låtmessig er det 

som alltid det eldre materialet som får størst jubel, men jeg må si 

jeg også setter pris på nyere stoff som «Where The Sinners Go» og 

«Nabataea». Gitarist Weikath er som alltid en visuell opplevelse der 

han kjører eget danseopplegg og lokalt mesterskap i grimaser, mens 

sneipen aldri er langt unna munnviken. (HG)

I motsetning til Pekka har jeg ikke noe allergisk forhold til Lacuna 

Coil, men jeg stiller spørsmålstegn til hvorfor all bass kommer fra 

tape. Oppmøte i salen kunne absolutt vært bedre, men det er en 

høylydt forsamling som er til stede, og bandet leverer et proft sett. 

Cristina holder god kontakt med publikum, og stemmeprakten er det 

ikke akkurat noe å utsette på.  (HG)

Det må da være lov å ha forventninger til Unexpect?  Jeg husker 

at jeg kicka på debuten til bandet, som Rune i sin tid anbefalte da 

gode, gamle Sound Of Noise fremdeles var i fysisk drift. Og: ja. dette 

blir cruisets positive overraskelse Maken til originalitet er det ikke 

mange forunt å servere et småsultent publikum. Tenk deg Ram-

Zet møter Mars Volta i fri dressur på sirkus og tivoli. Hadde Lacuna 

Coil hatt tre-fire av ideene som Unexpect lirer av seg i løpet av ett 

minutt, ville det vært håp for de også. Og joda Håkon, den nye 

bassisten til Unexpect får det til å låte og se fett ut med 9-strengs 

plankebass! (Tull. En bass skal ha maks fire strenger. HG) Unexpect 

leverer en underholdende, kvalitetsfylt og fengende konsert. (BPV) 

Nile på dekk, blir det like rart som Anaal Nathrakh? Nei. Dette 

fungerer som Egypts oldemor og publikum responderer fra første 

riff. Det er bare å la seg imponere over hvor overlegen seieren 

faktisk er. «Kafir!» fordrer allsang og det blir en heftig moshpit på 

dekk hvor det i normalsituasjonen nytes eksklusive smørbrød av 

solkreminntrukne kadaver. Alt stemmer og jeg gleder meg til neste 

gjensyn. Avslutningen blir også i dag publikumsfavorittene «Lashed 

To The Slave Stick» og «Black Seeds Of Vengeance». Ekstremt bra. 

(BPV)

Dag 4

 Idet klokka viser 10 på morgenen, må franskmennene i 

Nightmare til pers, og selv om det naturlig nok ikke akkurat er 

tilløp til trengsel foran scenen, gjør sneglespiserne en god figur, 

og leverer melodisk metal av godt merke. (HG)

Siden After Forever ikke eksisterer lenger, er det klart at 

plateselskapene tråler Holland etter en arvtaker, og det har de 

muligens funnet i Delain. Bandet innehar en for så vidt karismatisk 

frontkvinne, og høster greit med applaus, men jeg føler ikke den helt 

store trangen til å bli stående settet ut. (HG)

Kombinasjonen sol, cruiseskip og death metal vil aldri slutte å 

fascinere, og Cryptopsy viser at de ikke har glemt gamle kunster. 

Eller, det er ikke mange av gamlekara igjen i bandet, men 

med trommis Flo og gitarist Jon er i alle fall to relativt originale 

medlemmer på plass. Bandet leverer teknisk dødsmetal som ikke 

gjør skam på noen, og vokalist Matt McGachy gjør en god figur i 

front. (HG)

Inne i salongen sørger Niles George Kollias for kollektivt 

hakeslepp med sin trommeklinikk, og dette er både interessant 

og underholdende i all sin ufattelige hurtighet og teknikk. Spesielt 

utsagnet om at «dette er en god teknikk å øve seg opp til 200 bpm, 

som jeg synes er en fin måte å varme opp på» påkaller hoderistende 

latter. Etter å ha bøyd seg i støvet for grekeren, overtar Jeff Waters 

podiet, og inviterer til en ny jam-session med ulike musikere. I løpet 

av et par timer blir det uhøytidelig underholdning med folk fra 

Angra, Flotsam And Jetsam, Tyr, Doro og Lacuna Coil, og festivalens 

grelleste Hawaii-skjorte byr Ensiferums Petri på, i det han growler 

seg gjennom «Enter Sandman». (HG) 

I anledning bandets 30 års jubileum, har gode, gamle Lizzy 

Borden bestemt seg for litt nostalgi. Bandet har holdt det gående 

mer eller mindre kontinuerlig siden 1983, dog med svært vekslende 

besetning, og mange år med minimal aktivitet. Lizzy lovte meg et 

skikkelig show kvelden før, og man kjenner seg litt 12 år gammel 

igjen, i det bandet setter i gang. Det er for så vidt billige teatralske 

triks det bys på, men mannen synger jaggu godt fremdeles, og 

det hersker bra stemning. Bassist Mårten Andersson kjører Pippi 

Langstrømpe-temaet som bassolo, og publikum smøres godt inn 

med blod under «There Will Be Blood Tonight». Alt i alt en mer enn 

godkjent forestilling, men to coverlåter i «Rebel Yell» og «Born To Be 

Wild» er vel to for mye? (HG)

Evergreys låter kommer absolutt mer til sin rett inne i teateret, 

og Tom synger virkelig bra om dagen. Låter som «Broken Wings» 

og «Recreation Day», for ikke å snakke om bandets versjon av «I´m 

Sorry», viser hva som bor i Tom Englund som musiker og vokalist, 

men jeg savner nok noen godbiter fra gamle dager. Uansett, 

Gøteborg leverer også her, og publikum kvitterer med solid applaus 

gjennom hele konserten. (HG)

En barfot Johan Edlund og hans Tiamat inviterer på nytt til 

gotisk seanse, denne gang oppe på dekk, og i kveld er det langt 

større oppmøte enn på den første konserten bandet hadde til 

sjøs. Fiskerhatten er erstattet med lue og solbriller, definitivt en 

forbedring. Fremdeles er det for mye nytt stoff som fremføres for 

en gretten gammel mann som meg, men vi får da i alle fall «The 

Sleeping Beauty» og «Gaia», og slikt kan man like. På sistnevnte 

dukker for øvrig Lacuna Coils Andrea opp og bidrar litt vokalt. (HG)

Gotthard er ikke akkurat min kopp med te, men publikum møter 

mannsterkt opp. Eller, det blir nok mer riktig å si kvinnesterkt opp, og 

det mangler ikke akkurat på utvetydige tilrop til bandets nye vokalist 

Nic Maeder. Gitarist Leo Leoni har spist mye saus i det siste, og er 

et syn der han har presset seg inn i en jeansvest mens han hopper 

rundt på scenen og maltrakterer en Les Paul. (HG)

Rage gjør seg klare til en siste oppvisning med sitt «Lingua 

Mortis Orchestra», og på nytt blir dette en regelrett triumf. Gutta 

er sannsynligvis de eneste som har tilnærmet perfekt lyd på begge 

sine konserter, og kombinasjonen metal og klassisk er det svært få 

som mestrer like godt som denne gjengen. «From The Cradle To The 

Grave» setter standarden, og når Viktor Smolski setter i gang, er 

det ikke mye som kan gå galt. «Higher Than The Sky» er kanskje 

unødvendig på en kveld som denne, men fansen sier ikke nei takk, 

og Rage kan trygt si seg svært fornøyd med disse to konsertene.  

Og bare så det er sagt - dette vil man ha mer av!  (HG)

In Flames sørger for et smekkfullt dekk i det mørket har falt på 

for alvor, og det hersker skikkelig festivalstemning blant publikum. 

Låtmessig registrerer jeg en viss misnøye blant enkelte som mener 

at det blir spilt for mye nytt eller for mye gammelt, men så lenge 

man får servert «Pinball Map», «Trigger», «The Quiet Place» og 

«Where The Dead Ships Dwell» på en og samme konsert, så hører 

du ikke meg klage. (HG)

I det Kreator setter i gang maskineriet inne i teatersalen, er det 

forbløffende god plass i lokalet. Folk begynner nok å bli temmelig 

slitne, men det tar heldigvis ikke mange låtene før det fyller seg 

opp sånn noenlunde i alle fall. Vi får servert ganske så mange flere 

gamliser i kveld, og både «Under The Guillotine», «Betrayer» og 

«Tormentor» er på plass. Men svisken i falukorven blir selvfølgelig 

«Riot Of Violence», komplett med Ventor på vokal. Argh, det blir 

ikke stort bedre enn dette! En fan får komme opp på scena og vifte 

med flagget under «Flag Of Hate», og Mille gjør det klart at han til 

tross for mye skepsis på forhånd, så har han kost seg på cruise. (HG)

Når festivalen nærmer seg slutten står det en enslig tilskuer foran 

scenen der Anaal Nathrakh dundrer avgårde som om det er siste 

dag på jobb. Med responsen «Best concert - Ever!» fra denne ene 

klarer selv ikke bandet å holde igjen på smilebåndet etter første låt. 

Det går fra en mann til en håndfull tilskuere der vokalisten ønsker 

velkommen til konsert, igjen på verdens mest latterlige scene. Dette 

blir som en hjemmefest i stua hvor bandet spiller opp til dans, men 

de aller fleste har hatt langt flere hjemme på fest enn hva tilfellet er 

her. Cruisets kommentar nummer en er resultatet av at denne ene 

publikummeren ekstatisk roper «There is still one song you have to 

play!!», hvorpå Dave Hunt parerer nådeløst med «I'll tell you what, 

we'll disregard what you just said and play what we want. Then after 

the show you can go and fuck off». Med erkebritisk tørt glimt i øyet. 

selvfølgelig. Briljant! (BPV)

Dagen etter er det tid for å sette snuten hjemover, og i 

det man legger Florida bak seg for denne gang, er man både 

solbrent, gjennomsiktig av søvnmangel og i besittelse av solide 

sjøbein. Men også med salig visshet om at det kun er et år til 

neste gang. En hilsen til alle norske som deltok, på gjensyn!

www.70000tons.com
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UNEXPECT LIZZY BORDEN ANAAL NATHRAKH EVERGREY JEFF WATERS SNOWY SHAW

IN FLAMES ENSIFERUM LACUNA COIL


