
 Etter å ha gått glipp av fjorårets cruise 

så var det veldig gledelig å bli med på 

årets utgave. Dessverre måtte kollega 

Stig Ødegård melde avbud i siste liten, 

så dermed ble det en alenetur for mitt 

vedkommende. Det var deilig å vende 

snuten sørover for sol, varme og ikke 

minst 60 band på verdens beste båttur. 

Etter en vellykket boarding er første band 

for kvelden Østerrikske Dragony. Jeg aner 

ingenting om dem på forhånd, så jeg har 

ingen forventninger her. Etter introen fra 

«Game of Thrones», så har jeg dog en 

liten anelse om hva som venter. De spiller 

selvfølgelig power metal og musikalsk så 

låter det helt greit. Dessverre så står ikke 

vokalen helt i stil, og den er til tider ganske 

sur. De oppmøtte koser seg likevel og alt i 

alt så er det en grei start på ferden mot Haiti. 

Neste band på programmet er Delain. Det 

er absolutt ikke min greie, men de leverer 

en solid konsert. Stemningen er meget god 

i Royal Theater. At den kvinnelige vokalisten 

er av det pene slaget gjør selvfølgelig heller 

ingenting. Dessverre så stopper det etter de 

to første konsertene for min del. Jeg merker 

at jeg har jetlag samt har solid underskudd 

på søvn, så turen går under dyna for å være 

opplagt til resten av cruiset. Etter å ha sovet 

i 12 timer er man uthvilt og opplagt for neste 

dag på båten. Turen går først til Windjammer 

Café og den eminente frokosten der. Jeg 

møter en kamerat der, og vi går for å titte 

på første band på pooldeck: Gloryhammer. 

Det er nok en gang power metal som står 

på menyen, og det er ikke direkte min greie. 

Stemningen er dog upåklagelig, og på tross 

av litt dårlig lyd så koser folk seg i sola. Etter 

en liten pause er det duket for legendene 

i britiske Raven. De har faktisk holdt det 

gående i hele 45 år, og bare det i seg selv 

er meget imponerende. De gamle er eldst 

er det visst  noe som heter, og de gamle gir 

virkelig jernet denne formiddagen. De gjør 

en bra konsert og «All For One» står igjen 

som høydepunktet. Jeg trekker meg tilbake 

til lugaren for en liten pause i påvente av at 

Pestilence skal starte sin konsert senere på 

formiddagen i Royal Theater. Jeg så dem i 

fjor på Sweden Rock Festival og der leverte 

de den beste konserten, så forventningene 

var ganske høye. De forventningene innfrir 

bandet og vel så det! Ved å spille materiale 

kun fra de tre første albumene så blir det 

en innertier av en konsert! Nakkemusklene 

får virkelig kjørt seg, og når de spiller «The 

Secrecies Of Horror», «Land Of Tears» og den 

legendariske «Out Of The Body» så blir det 

ganske enkelt en utrolig bra konsert. Lyden 

er også helt konge, men jeg lurer på hvor 

alle folk befinner seg. Det er virkelig ikke 

mye folk på plass, men man har jo lært at 

ikke alle setter pris på god musikk. 

 Etter dette musikalske høydepunktet blir 

jeg oppmerksom på at Obituary skal ha 

en meet & greet, og det må man jo bare 

få med meg. Jeg er ikke så opptatt av slikt 

lenger, men når man får sjansen til å møte 

et av sine desiderte favorittband kan man 

jo ikke si nei. Det var stort å få møte gutta, 

selv om ikke Donald Tardy var med. Han var 

visst litt småsyk, men skulle likevel spille 

konserten senere på kvelden. Deretter går 

turen videre til pooldeck for litt sol, og nå 

er det virkelig blitt varmt. Etter vind og grått 

den første dagen har den karibiske varmen 

for alvor meldt sin ankomst. Hva passer vel 

da bedre enn å se Coroner i boblebadet? 

Det fins verre ting vet jeg, og selv om ikke 

musikken fenger meg så veldig, så er det 

tydelig at de  oppmøtte liker det de hører. 

Det blåser ikke så mye lenger, og lyden har 

tatt seg opp. Alt i alt en god konsert, men 

jeg merker at fokuset og forventningene 

ligger på Nile som skal spille etterpå. Jeg blir 

værende på pooldeck og overhører bandets 

lydsjekk. Det låter absolutt veldig bra, og 

forventningene til konserten bare stiger. 

Nile innfrir som vanlig og det er litt spesielt 

å se de spille live mens man befinner seg i 

et boblebad på et cruiseskip, komplett med 

moshpit og det hele. Bandet leverer som 

vanlig en fantastisk konsert, og det kjennes i 

nakken etterpå. Det er etterhvert på tide med 

en matbit, og turen går igjen tilbake til den 

fantastiske Windjammer og buffeten der. Jeg 

kommer tilfeldigvis i snakk med ei dame som 

digger Death t-skjorten min, og hun forteller 

at hun skal se Obituary, og hun inviterer meg 

med til å se konserten sammen. I likhet med 

Nile så har jeg aldri sett en dårlig konsert 

av disse karene, og nok en gang så leverer 

de en konsert av ypperste merke. Lyden er 

knallbra, og vi headbanger til krampen tar 

oss. De spiller en variert blanding av nytt og 

gammelt, men høydepunktene er definitivt 

det gamle. «Chopped In Half», «Turned Inside 
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Out» og «Slowly We Rot» går man aldri lei av. 

Kanonbra konsert! Jeg skynder meg deretter 

videre til ishallen «Studio B – Ice Rink» for 

å se Vicious Rumours.  Det passer godt 

med en solid dose US power metal etter så 

mektig death metal, og de leverer også en 

god konsert. Lite folk til tross, så gir bandet 

jernet med låter som «Lady Took A Chance», 

«Abandoned» og «Minute To Kill». Definitivt 

en av de bedre konsertene jeg overvar. Helt 

rått! Jeg haster så videre for det første norske 

bandet jeg får med meg, nemlig Blood Red 

Throne fra Kristiansand. Jeg syns det blir 

litt kjedelig på skive, men live leverer de 

virkelig bra og det er også tilfelle denne 

gangen. Det er veldig mye folk på plass, 

og gutta låter helt konge denne kvelden. 

Man merker at man blir rimelig sliten etter 

så mange bra konserter på rappen, men 

Paradise Lost rekker man å få med seg fra 

boblebadet på pooldeck. De leverer en bra 

konsert, og spesielt gledelig er det å høre 

at de spiller «Forever Failure», som er en av 

mine absolutte favoritter av britene. 

 Som i 2017 så går altså ferden til Haiti 

og Labadee på denne turen, og selv om 

det hadde vært mer spennende med 

et helt nytt reisemål, får man jo samtidig 

muligheten til å utforske øya ytterligere. 

Det viste seg å bli noen veldig fine timer på 

land, og vi drar ut til en flytende pub i det 

karibiske havet. Jeg møter blant annet folk 

fra Luxembourg, Brasil og Russland. Dette 

mangfoldet er noe av det som er så bra på 

70.000 Tons Of Metal, og det er utrolig herlig 

å se at så mange nasjoner kommer sammen 

med en felles interesse for metal. En annen 

bra ting med cruiset, er at om man misser et 

band første gangen, får man nok en sjanse, 

ettersom alle bandene spiller to konserter. 

For mitt vedkommende gjelder dette  Dark 

Funeral, som er første bandet jeg ser på 

hovedscenen etter at skipet har kastet loss 

igjen. Jeg syns de leverer en bra konsert, 

men det blir litt kjedelig i lengden for min 

del. Men når man har en kald øl i hånden 

og solen steker, så kan man strengt tatt 

ikke klage. Sodom fikk jeg heller ikke sett 

på veien til Haiti, men nå er man på plass. 

Jeg liker de gamle skivene, og når de tar 

frem både «Outbreak Of Evil», «Blasphemer» 

og «Witching Metal», så tar det helt av! Jeg 

digger konserten, og skulle ønske de spilte 

enda mer gammelt, men jeg er uansett 

veldig fornøyd med de låtene jeg blir servert. 

På cruisets siste dag skal man altså  endelig 

få se Tristania. Jeg er kanskje ikke verdens 

største fan, men trommeslager Tarald er en 

god venn, så man har oppmøteplikt. Bandet 

har den litt kjipe oppgaven med å være først 

ut på pooldeck siste dagen når folk er slitne, 

men det har faktisk dukket opp en god del 

folk tidlig på morgenen. Folk har tydeligvis 

innsett at de må benytte seg av sjansen når 

bandet spiller, for det er jo ikke så veldig 

ofte. Og la det være sagt: bandet leverer 

en god konsert, selv om lyden blåser litt 

bort. Etterpå går turen 50 meter bakover 

til et ikke-musikalsk innslag, nemlig den 

legendariske «bellyflop contest». Det foregår 

akkurat slik det høres ut, man skal rett og 

slett hoppe mageplask ut i et basseng. Fire 

dommere, hvorav medlemmer fra Paradise 

Lost og Dark Funeral utgjør panelet, deler ut 

karakterer fra 1-10. Spenstig moro, men alt 

i alt blir det litt for spesielt til at jeg orker 

å se hele konkurransen. Turen går derfor 

heller ned til 3. etasje for å se Colombianske 

Internal Suffering. Det låter for så vidt helt 

greit, men blir litt slitsomt i lengden. De 

spiller brutal death metal, og det holder 

med et par låter før turen går videre for å se 

nok et Colombiansk band, nemlig Masacre. 

Det låter litt bedre enn Internal Suffering, 

og jeg smådigger dette bandet. Jeg merker 

dog at jeg er sliten etter fire dager med 

headbanging, så jeg blir sittende i sofaen 

og høre på. Deretter går turen tilbake til 

utendørsscenen på dekk for å se litt av 

Bloodbath. Stemningen er veldig god der, 

og nå starter «karnevalet». Jeg observerer 

folk i all slags forskjellige kostymer, blant 

annet folk i Pikachu, Stromtrooper og 

dinosaurkostyme. Det hele blir litt spesielt, 

men slik har det blitt. Folk ønsker å vise seg 

frem, og da er dette måten å gjøre det på. 

Konserten er bra, og selvfølgelig er bandet 

dynket i blod. Stemningen er elektrisk, og 

det tar helt av når de fremfører «Eaten» som 

siste låt. Etter konserten tar bandet seg tid til 

å ta bilder og skrive autografer til fansen. Jeg 

tar turen ned for å se Persefone, og det er 

første gangen jeg ser et band fra Andorra. Jeg 

hadde hørt på siste skiva siden den var felles 

anmeldelse her i bladet, og de overrasker 

virkelig positivt live. Det er også en god 

del som hadde møtt opp, og det er deilige 
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progtoner som leveres. De har også med seg 

en gjestefiolinist som spiller på noe som ser 

ut som en antikk fiolin. De klarer til og med å 

få til en moshpit blant publikum, som virkelig 

er imponerende med tanke på musikken 

de spiller. En veldig positiv overraskelse! 

Obituary må selvsagt sees to ganger, og 

denne gangen spiller de dessverre oppe 

på dekk. De er ikke så veldig heldige med 

lyden, så denne gangen faller konserten litt 

igjennom, dessverre. Og med samme låtvalg 

som første konserten så blir den litt kjedelig. 

Nile spiller denne gangen i Royal Theater. 

Det er nok en fantstisk konsert de leverer, 

og folk tar fullstendig av. Det er moshpit og 

crowdsurfing om hverandre og jeg kan ikke 

dy meg og hiver meg med i crowdsurfingen. 

Utrolig gøy! Deretter går turen til den fineste 

restauranten på båten. Jeg er nemlig invitert 

på middag med arrangøren, og det kan jeg 

jo ikke takke nei til. Jeg møter journalister fra 

hele verden, og blir servert meget god mat 

og drikke, som gjør at jeg dessverre går glipp 

av den andre konserten med Pestilence. Jeg 

rekker dog å få med meg In Vain, som leverer 

en meget bra konsert. Det er mye folk på 

plass, som vitner om at bandet har bygget 

seg et navn internasjonalt. Helt topp! Accept 

får æren av å avslutte cruiset, og stemningen 

er virkelig på topp. Selv om jeg ikke har så 

mye forhold til bandet virker det som om folk 

koser seg skikkelig. Jeg kjenner selvfølgelig 

til slagerne, og det er artig å se og høre låter 

som «Metal Heart» og «Fast As A Shark» bli 

fremført. Deretter er det karaoke utover de 

små nattetimer, for de som har energi igjen til 

å delta på sånt. Det har vært nok et fantastisk 

cruise, og jeg håper inderlig at jeg får være 

med til neste år. Det kan anbefales til alle som 

liker sol, cruise og metal!

- Arild Bendixen -

Neste cruise går av stabelen 7. til 11. 

januar 2020, og da går turen til Cozumel 

i Mexico. De første bandene er planlagt 

offentliggjort i løpet av kort tid.
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