
Dag 1

 Når nettene blir lange og kulda 

setter inn, så er det like greit å 

pakke kofferten og sette kursen 

mot sydligere strøk. Siden 70000 Tons 

of Metal, verdens største heavy metal 

cruise, feirer 10-års jubileum og seiler 

rundt i det Karibiske hav med en solid 

pakke band, lar man seg jo fort friste 

av dette. Vi har såvidt fått pakket ned 

julen før vi setter oss på flyet som 

skal ta oss fra det kalde nord til varme 

Miami. Derfra skal vi altså til sjøs med 

cruiseskipet Independence of the Seas, 

sammen med hele 62 band og tre 

tusen metalheads fra hele verden. Årets 

destinasjon er Cozumel i Mexico, hvor 

det blir satt av tid til både strandliv og 

sightseeing for soltørste turister. Nå 

viser det seg at man kunne spart seg for 

pakkingen av nevnte koffert, da denne 

aldri dukker opp på bagasjebåndet i 

Miami. Heldigvis har man med seg det 

aller nødvendigste i håndbagasjen, og 

etter litt nødshopping er man klar for 

å sjekke inn på skipet. Man rekker bare 

såvidt å finne frem til lugaren og delta 

på en obligatorisk demonstrasjon av 

evakueringsrutiner før festivalens første 

konserter er i gang. 

Det blir ingen myk start, da 

veteranene i Vio-lence viser seg fra 

en kompromissløs og intens side på en 

av båtens innescener. Totalt er det fire 

scener på båten, hvorav tre befinner 

seg inne og en er oppe på dekk. Vio-

lence har vært aktive litt av og på siden 

midten av 80-tallet, men huskes vel 

best for platen «Eternal Nightmare» fra 

1988. Det er også materiale fra denne 

som i hovedsak spilles på denne første 

konserten. Sean Killian stirrer deg i 

senk med et blikk som kan drepe selv 

den mest kyniske tilskuer mens han 

snerrer «Kill On Command» med sin 

karismatiske vokal. (Morten Nyutstumo)

De norske vikingene i Einherjer 

skaper en bra atmosfære på 

hovedscenen innendørs med sin 

stemningsfulle musikk og sitt 

mytologiske budskap. Vi får mange 

godbiter fra den nyeste skiva «Norrøne 

Spor». Det er fascinerende at publikum 

fra alle land (72 nasjoner er registrert 

på festivalen) synger med i refrengene 

«Fra Konge Te Narr» og «Mine Våpen, 

Mine Ord». Haugalendingene avslutter 

med «Ironbound», en god avrunding 

på en drivende, bra konsert. (Siv 

Nordsveen)

Et av de største høydepunktene på 

reisen kommer tidlig, da Exodus skal 

vise hvorfor de sitter høyt på thrash-

tronen. Gary Holt er endelig tilbake 

i bandet etter å ha vikariert i Slayer 

etter Jeff Hannemans bortgang, og en 

teaterscene fylt til randen av festklare 

cruisedeltakere hyller riffmesteren 

på scenen. Steve «Zetro» Souza 

uttrykker også stor glede over å ha 

Holt tilbake ved sin venstre flanke. 

Intense versjoner av «Body Harvest», 

«Fabulous Disaster» og «Strike Of The 

Beast» får deg til å innse hvorfor du 

reiser rundt halve jorden for å stå sild 

i tønne med andre svette fans og hylle 

gamle helter. (MN)

Kommer man ikke først til 

konsertene i Star Lounge må man 

fort finne seg i å stå bak og kanskje 

bare få et glimt av bandet. Dette er 

båtens minste konsertscene, hvor 

lokalet er lite og scenen har samme 

gulvhøyde som publikum. Sånn sett 

kan det bli en intim og uforglemmelig 

konsertopplevelse - om man kommer 

seg nærme nok. Kampfar har kommet 

igang med «Our Hounds, Our Legion» 

idet jeg ankommer stjerne-loungen. 

Det er en suggerende stemning i salen. 

Bandet har fullstendig fanget publikum 

og menigheten nærmest forguder Dolk 

og resten av bandet oppe i røyken 

og det dunkle lyset på scenen. Det er 

mørkt, det er sterkt, det er samkjørt 

og funker ekstremt bra. Makan til 

stemningsfullt live-band! (SN)

Gitarspill bygger seg opp med kor 

og strykere idet medlemmene i At 

The Gates entrer scenen en etter 

en - før det dundrer løs med «To 

Drink From The Night Itself». Tomas 

«Tompa» Lindberg får med seg hele 

publikum, fra metallhodene på golvet 

til hodebangerne bakerst i de blå 

klappsetene. Det er fantastisk god 

stemning gjennom hele konserten, og 

med «Cold» tar golvet fyr! I en vill mølje 
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med armer og bein, røyk og lys er det 

bare så vidt vi skimter Tompa og gjengen 

gjennom kaoset. Senere i festivalen skal 

de spille hele platen «Slaughter of the 

Soul» på soldekket. (SN)

True Norwegian Black Metal fra 

Telemark om bord i et cruiseskip i 

Karibien var det vel kanskje et fåtall 

som forestilte seg mens kirkene brant 

som verst på 90-tallet. Uansett, nå var 

horden av forventningsfulle tilskuere 

klare for Emperor på hovedscenen 

inne på dekk tre. Introtapen ruller og 

med taktfaste rop er vi snart over i «Ye 

Entrancemperium». Det går ikke helt 

knirkefritt med teknikken fra start og 

Ihsahn sender noen fortvilte blikk ut 

mot de som styrer spakene. Det blir 

dermed en liten pause for justeringer 

etter åpningslåten, men bandet henter 

seg inn med stor rutine og bringer 

symfonisk kulde med klassikere 

som «Thus Spake The Nightspirit» 

og «I Am The Black Wizards». Selv 

om det tekniske på scenen ikke er 

helt optimalt, får vi uansett en bra 

opplevelse med strålende musikere 

og noen av de beste låtene som ble 

spilt inn under den myteomspunnede 

epoken i norsk musikkhistorie. «Inno 

A Satana» gir som vanlig majestetisk 

gåsehud avslutningsvis. (MN)

Hva passer vel bedre på et metal 

cruise på veg til Mexico enn et 

meksikansk metal band? Brujeria 

synger på spansk med rimelig ufiltrert 

politisk budskap. Stemningen er ganske 

så ekstrem og låtene de har valgt 

omhandler korrupte grensekontroller 

og  innvandrerfientlige politikere. Man 

føler seg lite velkommen som lyslugg i 

fotograva da de bandanakledde pisker 

opp stemningen med «Matando Güeros» 

(«Killing The Blonds»).  (SN)

Gamle slagere fra Manowar er det 

tydeligvis mange om bord som lar seg 

friste av, for det er trangt om plassen da 

Ross The Boss inntar den lille scenen i 

Star Lounge. Siden jeg ikke er helt klar for 

«Violence And Bloodshed» på festivalens 

første kveld, tar jeg ikke kampen med 

å trenge meg frem til scenen og holder 

meg bak i salen. Det er dermed lite jeg 

får sett av bandet, men jeg får da hørt 

både nevnte låt og flere til, som «Sign 

Of The Hammer» og «Battle Hymn». Man 

kunne jo risikere å stå med en følelse 

av et fattigmanns Manowar her, men 

bandet låter bra og Marc Lopes gjør en 

god jobb på vokal, så dette ble riktig 

så trivelig. En lang reise og merkbar 

tidsforskjell begynner etterhvert å gjøre 

seg gjeldende for undertegnede, så «Hail 

And Kill» får bli nattasangen denne første 

kvelden. (MN) 

DAG 2

 At dag to startes med en eventyrkonge, 

ballonger og fem styggpene 

prinsesser i fargerike kjoler og 

skjegg føles slettes ikke feil. Ifølge 

festivalprogrammet spiller Oslo-bandet 

Trollfest en miks av balkanske rytmer 

og ekstremmetall. Norsk folkemusikk 

kan vi vel også legge til. Blander 

man dette med eventyr, moro og en 

heidundrende fest, kommer vi ganske 

nær bandet som står på soldekket og 

gir alt! I den karibiske sola er det ingen 

troll som sprekker, men et publikum 

som går av skaftet! Når bassisten i sin 

rosa kjole og nettingstrømper, hopper 

ned av scenen og fører an i en slags 

karneval-jenkadans rundt skipets 

soldekk, kaster publikum seg med. Alle 

trenger vi en «Solskinnsmedisin» iblant 

og alle trenger vi en real trollfest! (SN)

Fra eventyr, trekkspill, ballonger 

og uhøytidelig moro med Trollfest 

hopper vi brutalt over til okkultisme og 

oldschool dødsmetall med siste utgave 

av Possessed. Nå er det ikke allverdens 

skummel stemning ute på soldekket 

såpass tidlig på dagen og selv Jeff 

Becerra smiler godt i skjegget da de 

setter i gang med «No More Room 

In Hell» fra den etterlengtede platen 

«Revelations Of Oblivion». Det kan jo 

være vel og bra med nytt materiale, 

men her er det nok hovedsakelig låter 

fra mesterverket «Seven Churches» 

folket har møtt opp for å høre, og 

forventningene innfris til det fulle. 

«The Exorcist», «Fallen Angel» og mere 

til blir fremført på stødig vis mens sola 

steker i nakken til headbangerne på 

første rad. Medlemmer fra både Exodus 

og At The Gates nikker taktfast blant 

publikum og de vil nok også skrive 

under på at Possessed fremdeles har 

livets rett i 2020. 

Suffocation er et band jeg 

aldri har fått helt sansen for, men 

jeg gir ikke opp og stiller med et 

åpent sinn ved utescenen da disse 

amerikanske dødsmetallerne spenner 

på seg gitarene og gjør sitt beste for å 

sprenge trommehinner på dekk. Det er 

ingenting å utsette på fremførelse og 

innlevelse fra bandets side, men låtene 

fremkaller dessverre ikke stort andre 

følelser enn likegyldighet fra min side 

og den største underholdningsverdien 

blir etterhvert å observere moshpits 

og crowdsurfing både foran scenen og 

ikke minst i de ulike bassengene som 

finnes oppe på dekk. 

Et av bandene jeg har sett mest 

frem til på årets cruise er Whiplash 

fra New Jersey. Riktignok er det kun 

Tony Portaro på gitar/vokal som 

er originalmedlem i denne thrash-

trioen, men siden jeg aldri har hørt 

bandets låter live tidligere blir dette et 

spennende møte. Folk flest foretrekker 

tydeligvis sommer og sol på øvre dekk 

fremfor 80-talls thrash nede i kjelleren, 

for det er rimelig glissent foran scenen 

når bandet kjører på med «Burning Of 

Atlanta». Heldigvis kommer det en del 

trekkende til konserten etterhvert og 

vi får i hovedsak en solid dose låter 

fra debutplaten «Power And Pain». 

Portaro både synger og spiller bra han, 

men noen stor underholdning utover 

det å stå på stedet hvil og spille låtene, 

bys det ikke på.  (MN)

En av de mange tingene som er 

fantastisk med denne festivalen, 

er at hvert band spiller to ganger. 

Spiller to av dine favoritter samtidig, 

har du enda en mulighet til å få med 

deg begge band. I denne første av to 

konserter, skal Finntroll spille låter 

fra sine tre første plater. Publikum blir 

revet med fra første humpa-takt og det 

koker i piten i en salig runddans. De er 

samkjørte og holder drivet oppe hele 

veien fra «Midnattens Widunder» til 

«Trollhammaren». (SN)

Dramatisk og teatralsk blir det når 

det symfoniske svartmetallbandet fra 

Nederland, Carach Angren, entrer 

scenen i Studio B. Vokalist Dennis 

«Seregor» Droomers fascinerer 

publikum der han hvileløst spiller ut 

sine historier fulle av blod og avsky 

med sin karismatiske dødsvokal. 

«Bloodstains On The Captain's Log» og 

flere av spøkelseshistoriene fra «Death 

Through A Phantom Ship» passer 

seilaset godt, og med «In De Naam 

Van de Duivel» fortsetter den gode 

stemninga på dørk som på dekk. (SN)

Katalogen til Ihsahn kan vel skille 

seg en del ut fra mye av det andre 

som spilles på festivalen, da mange 

av låtene har en sterk progressiv 

tilnærming. Samtidig er han som han 

selv uttaler på denne konserten, et 
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produkt av 80-talls heavy metal. Om 

man lukker øynene under «Until I Too 

Dissolve», kan man nesten forestille 

seg at TNT har blitt med på cruiset 

også. Bandet starter ganske så brutalt 

med «Lend Me The Eyes Of Millenia» 

og følger opp med et velspilt og variert 

utvalg låter som både er fengende og 

utfordrende. Publikum er helt med 

på notene og nyter disse førtifem 

minuttene til det fulle. (MN)

Mørket har senket seg ute på 

skipsdekket og det er klart for litt 

seig doom fra Sverige. Det er selvsagt 

Candlemass som skal vise oss hvordan 

dette skal gjøres på skikkelig vis. Her 

stemmer det meste, både med lyd og 

fremføring, så det er bare sette livet 

på pause og nyte klassiske seigheter 

som «Mirror Mirror», «Bewitched» og «A 

Sorcerer´s Pledge». Hvem skulle tro at Johan 

Längqvist har vært borte fra mikrofonen i 

Candlemass i over tretti år? (MN)

Festivalens minste scene kan virke 

trang til tider, men på samme tid er 

det som å ha intimkonsert i stua, du 

kommer nært og helt innpå bandet. Så 

når amerikanerne i thrash metal-bandet 

Havok kommer på besøk, er det bare å 

flytte unna porselensfigurene og la det 

stå til. Det blir heftig når vokalist David 

Sanchez overbeviser med «Point Of No 

Return» og «From The Cradle To The 

Grave», mens gitarist Reece Scruggs 

gjør sitt for et godt sceneshow, for ikke å 

snakke om den mystiske, maskekledde 

på bass. Fortsatt, i skrivende stund, spør 

folk om hvem bassisten var på bandets 

Facebook-side. F(SN)

Neste band ut i stua (les: festivalens 

minste konsertscene) er Cattle 

Decapitation. Det er nå stuebordet 

blir knust, sofaen brekker i to og 

potteplantene ramler ut av vinduet og 

tar livet av naboen. Cattle er pur energi, 

noe som får publikum til å slippe alle 

hemninger. (SN)

Om det var mørkt ute på dekk da 

Candlemass underholdt folket med 

svensk doom, skal det vel kanskje bli 

hakket mørkere nå, da Venom med 

Cronos i spissen spiller på lag med Satan 

og er klar for å åpne 70000 gates of 

Hell. Her blir det fullt øs fra start til slutt 

med en setliste bestående av bandets 

mest kjente låter. Cronos har ikke 

like tettsittende bukser eller samme 

energinivå som på Hammersmith´85, 

men virker tent på å gjøre en bra 

konsert. Publikum blir gladelig med på 

allsang under «Countess Bathory» og 

når man i tillegg får både «Black Metal», 

«Bloodlust» og «Don´t Burn The Witch» 

er det bra med respons å høste. (MN)

Jeg tror ikke jeg er den eneste av 

nordboerne på dekk som nyter å gå i 

t-skjorte i januar  etter midnatt. For få 

dager siden måkte vi snø på trappa og 

nå står vi i den varme karibiske brisen 

og venter på at finnene i Wintersun 

skal komme på festivalens hovedscene. 

Og som alle konsertene på festivalen, 

starter de til planlagt tid. Det gjør ikke 

natten kaldere ved at bandet starter 

med «Winter Madness» og «Beyond The 

Dark Sun», tvert imot. De har en enorm 

positiv energi som fort smitter over 

på publikum og bandets grunnlegger 

Jari Mäenpää får med seg publikum i 

«Battle Against Time» og «Starchild». 

Konserten føles om mulig enda mer 

spesiell og eksklusiv når vi vet at de to 

konsertene på cruiset er de eneste live-

opptredene bandet kommer til å gjøre 

i 2020. (SN)

DAG 3

 T idlig på morgenen er Independence 

of the Seas i havn på den 

meksikanske øya Cozumel, en liten 

øy 20 km utenfor fastland. Vi går i 

sikksakk mellom alle selgerne som 

prøver å pushe på oss diamanter og 

dekorerte hodeskaller av keramikk i 

havneområdet. Vi stikker med taxi til 

den første og beste stranda, hvor vi skal 

meske oss i sola og drikke masse 

drinker med paraply og litt bær.  

  For de som er litt mer eventyrlystne av 

seg, arrangerer festivalen også flere 

utflukter under oppholdet på øya, blant 

annet med pyramidebesøk, snorkling 

og grottetur. Etter to dager og netter 

tettpakket med konserter, velger vi å 

ligge rett ut på stranden helt til det er 

på tide å sjekke inn på båten igjen. Vårt 

cruiseskip ligger til kai ved siden av et 

annet skip, men det er ikke vanskelig å 

finne køen inn til riktig skip. Tettheten 

av tatoveringer og svarte t-skjorter med 

diverse bandlogoer er en god pekepinn, 

men også humøret på de reisende. 

«Your boat sucks!». Kollektive rop mot det 

andre skipet skaper god stemning i køen.  

   Mens vi står på dekk og vinker farvel 

til Mexico, kommer Flotsam & Jetsam 

på scenen for å dra i gang den 

musikalske festen igjen. Vokalist Eric 

Knutson, mener at publikum trolig er 

like fyllesjuke som han selv og at en 

solid dose metal vil være en bra kur. Om 

noen ble kurert underveis her vites ikke, 

men bandet gjør nå en helt grei 

opptreden uten at konserten fyller noen 

store kapitler i historiebøkene. (MN) 

  Etter palmesus, sand i skoene og 

smaken av saltvann er det trygt å 

komme tilbake den nordiske, mørke 

granskogen og svensk vikingmetall 

med Ereb Altor. Det tar ikke helt av, 

men det virker ikke som om noen av 

publikummerne har noe imot inderlig 

doom heller. (SN)                           

  Etter at båten har forlatt Mexico, 

begynner det å blåse stadig kraftigere 

og det gjør forholdene på utescenen 

vanskelig. I forkant av konserten med 

Ihsahn er det hektisk aktivitet for å 

sikre utstyr på scenen mot både vind og 

truende skyer. Bandet virker noe 

skeptisk til hvordan dette skal gå, men 

samtidig med imponerende optimisme. 

Ihsahn spøker med at de har tatt med 

seg været fra Telemark. I likhet med 

den første konserten, er det «Lend Me 

The Eyes Of Millenia» som er første låt. 

Bandet gjennomfører låten bra de, men 

i vindkastene er det vanskelig å nyte 

dette for fullt. Etter knappe tyve 

minutter blir konserten avbrutt, da 

sikkerhetsansvarlige for festivalen ser 

seg nødt til å rigge ned deler av scenen 

for å ivareta sikkerhet både for band og 

publikum. Veldig synd, men fullt 

forståelig. (MN)             

   Etter at Ihsahns konsert beklageligvis 

blåste av scenen, er det er Devin 

Townsend sin tur. Det blåser ikke 

mindre, men bannerne er tatt ned og 

arrangørene mener scenen er trygg nok 

til å fortsette festivalen på dekk. Devin 

starter showet med «Aftermath» 

etterfulgt av «Kingdom» og «Detox». 

Han har publikum i sin hule hånd og det 

er en fantastisk god stemning. 

Konsertens store overraskelse får vi da 

Ihsahn kommer inn på scenen og 

synger med Devin på konsertens nest 

siste låt «Juular». Priceless. (SN) 

 En kolliderende konsert med 

Candlemass førte til at jeg mistet det 

meste av den første konserten med 
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Cattle Decapitation. Dessverre må 

man av og til gjøre knallharde 

prioriteringer på en festival med 

parallelle konserter. Nå derimot, skulle 

ingenting stoppe meg fra å bli overkjørt 

av dette flotte orkesteret i fulle førtifem 

minutter. Bandet fant virkelig formen 

med albumet «Death Atlas» på tampen 

av fjoråret og gleden er stor over å få 

det meste av dette spilt live på båten. 

Travis Ryan har også oppskriften mot 

sjøsyke: «Go fucking nuts!». Dessverre 

er det ikke så alt for mange som har 

møtt opp foran scenen, men de som 

har tatt turen blir vitne til en av de 

beste konsertene på cruiset.  

   Når så Grave Digger skal prøve å 

overgå dette, blir det litt som å spille 

mot Liverpool i årets Premier League, 

en nærmest umulig oppgave. De tyske 

veteranene oppleves som fullstendig 

utdaterte og irrelevante med sine låter 

om heksejegere, zombiedanser og 

riddere. Det hjelper heller ikke med 

matchende stripete bukser og gitarer. (MN) 

   Finnene i Omnium Gatherum starter 

forholdsvis rolig og melodiøst på 

innendørsscenen Studio B med «The 

Burning». Ifølge festivalprogrammet 

spiller bandet en blanding av brutal 

skandinavisk death metal og melodiske 

harmonier, og mer brutalt skal det bli 

utover i konserten. «Gods Go First» 

vekker publikum og med «Be The Sky» 

og «Rejuvinate» begynner det å bli 

riktig livlig. Under avslutningslåta 

«Cold» er endelig hele gulvet med på 

allsang, liv og røre. (SN) 

   Jeg tar snarveien gjennom båtens 

casino fra melodisk dødsmetall 

midtskips, til folkelig hedningmetall på 

teaterscenen foran i båten, fra det ene 

finske bandet til det andre. 

Moonsorrow har rigget seg til for å 

spille utgivelsen «Verisäkeet» i sin 

helhet, fra «Karhunkynsi» til 

«Jotunheim» og «Kaiku». Det blir 

stemningsfullt og gjennomført. Til tross 

for at sangene er lange blir det aldri 

langtekkelig. En god bonus i denne 

konserten er en sjøvise de synger for at 

vi skal komme oss trygt gjennom 

stormen som herjer der ute. (SN) 

   Det blåser fremdeles stiv kuling når 

Michael Schenker Fest skal gjøre sin 

andre konsert. Den godeste Schenker 

virker likevel å være i veldig godt 

humør og klarer å skape en riktig så fin 

fest med sine gitarer, godt hjulpet av 

både Gary Barden og Doogie White bak 

mikrofonen. Her snakker vi om 

rutinerte artister som opptrer 

profesjonelt til fingerspissene. Midtveis 

i settet blåser faktisk stabelen med 

Marshall-høyttalere på scenen over 

ende og en haug sceneteknikere 

jobber febrilsk med å redde det som 

reddes kan, mens bandet uanfektet 

spiller videre som om ingenting har 

skjedd. Proft! Mange godlåter får vi 

servert, men en uendelig lang gitarsolo 

under «Rock Bottom» trekker inntrykket 

noe ned avslutningsvis. (MN) 

   Den kraftige vinden på dekk gjør at 

den planlagte fremføringen av 

«Slaughter Of The Soul» med At The 

Gates blir utsatt på ubestemt tid. Etter 

det som føles som en evighet med 

venting har jeg fått nok og rømmer fra 

dekk med forblåst hårsveis ned til mer 

stabile forhold ved båtens minste 

scene. Til tross for at dette 

konsertlokalet er lite, er det ikke trangt 

med folk foran scenen til Whiplash. 

Synd, da bandet fortjener et større 

publikum. De som har møtt opp får 

uansett en intim og tøff dose med 

låter, blant annet med den for 

anledningen passende «Walk The 

Plank». Med det været som herjer på 

dekk kan også «Last Man Alive» føles 

som en høyst relevant låt. Totalt sett 

blir det to tomler opp for Whiplash og 

jeg håper på et snarlig gjensyn. (MN) 

   Med mektige «Our Hounds, Our 

Legion» er Kampfar i gang med sitt 

avsluttende sett, denne gangen på en 

av de større innescenene. Publikum lar 

seg nok en gang begeistre av bandets 

mørke intensitet, med tekster både på 

norsk og engelsk. Fra «Djevelmakt» får 

vi sterke versjoner av «Swarm 

Norvegicus» og «Mylder». Låtvalget 

forøvrig er mye av det samme som på 

forrige konsert, uten at dette ser ut til å 

legge noen demper på opplevelsen. 

«Tornekratt» og «Det sorte» avslutter 

enda en verdig konsertopptreden. (SN)   

Vind og bølger er ikke optimalt for en 

landkrabbe til sjøs og det medfører at 

jeg etterhvert nok har et lettere 

grønnskjær i hudtonen. En ekte viking 

lar seg selvsagt ikke stoppe av dette og 

jeg sjangler meg foran den største 

teaterscenen hvor Vio-lence skal gi oss 

nok en dose thrash. Om det er alkoholen, 

søvnen eller sjøsyken som har tatt folket 

skal jeg ikke si for sikkert, men det er litt 

glissent i salen da bandet kjører på med 

«Eternal Nightmare». (MN)     

   Midnattstimen er forlengst passert og 

Studio B skal snart ligne draugens 

store, stygge ballsal. Feststemningen 

kommer med det samme Trollfest 

entrer scenen. Nå har bandet gått for 

sjøtema, utkledd som havprinsesser og 

fisker, og man lurer etterhvert på om 

man har fått synet vrengt, for det 

begynner å bli vanskelig å skille 

mellom stygt og vakkert. Konserten blir 

like morsom og kaotisk som den på 

soldekket dagen før og under «Kaptein 

Kaos» skal vi leke kongen befaler. 

Halve salen må sette seg, andre halve 

må stå og folk i setene må danse. 

Gjennom hele låten dirigerer kongen folk 

opp, ned, hit og dit og det er en sann fryd 

å være en del av galskapen - en trollfest 

jeg ikke ville vært foruten! (SN) 

   At klokka bikker 04.00 stopper ikke 

Einherjer i å gi jernet på dekk. Det 

hindrer heller ikke metallhoder i å 

møte opp, for det er overraskende mye 

folk og mye energi på dette 

utakknemlige tidspunktet for en 

konsert. Midtveis i settet skjer det noe 

med trommene og konserten stopper 

opp et øyeblikk, men hvem bryr seg 

om trommetrøbbel når unge Sønstabø 

briljerer med en gitarsolo på sparket. 

«Dragons Of The North» og «Far Far 

North» får meg til å innse at vi er langt 

hjemmefra, men når søvnen kommer 

snikende etter konserten er vi heldigvis 

bare et par etasjer unna en varm lugar 

og myk seng. (SN)

Dag 4

 Cruiset har kommet til siste dagen 

og det begynner å tære på 

kreftene til de fleste. Gammel 

fransk heavy metal med et gjenforent 

Sortilège er kanskje ikke det største 

trekkplasteret for å få folk opp fra 

madrassen. Det er ihvertfall nok av 

ledig plass foran scenen ute på dekk 

da dagens første konsert er i gang. 

Likevel presterer Paris-bandet for de 

morgenfuglene som har møtt opp, og 

jeg må si det er noe annerledes og stilig 

med heavy metal på fransk. (SN)

   Etter å ha blitt en gjennomvåt tilskuer 

på mageplaskkonkurransen, trekker 

jeg inn fra solværet, til lillescena. 

Der er Æther Realm klare for å spå 

framtida i blastbeats og dødsmetall-riff. 

Amerikanerne fra North Carolina spiller 

nesten utelukkende fra nyeste utgivelse 

«Tarot» og det er med melodisk trøkk. 

De legger ut gode kort fra bunken; «The 

Chariot», «Kings Of Cups» og avslutter 

med «The Sun, The Moon, The Stars». 

Framtida ser lys ut for bandet. (SN) 

    Et annet artig innslag på cruiset siste 
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dag, er en all-star jam, hvor flere av 

artistene kommer sammen på tvers 

av de ulike bandene for å spille kjente 

coverlåter. Dette er selvsagt mer en 

festlig kuriositet enn en stor musikalsk 

opplevelse. Samtidig er det også fint å se 

at ikke alle artister tar seg selv så veldig 

høytidelig og gjør såpass spontane stunts 

som dette. Michael Schenker deltar på 

«Paranoid» med Black Sabbath og siden 

han har bursdag, får han også kake 

og bursdagssang servert av Alexander 

Krull fra Leaves` Eyes og Simone Simons 

fra Epica, med publikum som massivt 

kor. Det mest bisarre innslaget får vi 

kanskje med Gary Holt og Cronos som 

sammen fremfører «God Of Thunder» 

av Kiss. Den så jeg ikke komme. (MN 

   Albumet «Seven Churches» står også 

i sentrum for den andre konserten med 

Possessed. Denne gangen på den største 

innendørs scenen og her skaper backdrop 

og lyssetting en langt mer stemningsfull 

ramme enn ved soldekket.  (MN) 

   På Finntrolls andre konsert spiller 

de fra sine tre siste plater på utescena. 

Finntrollene tåler dagslys like godt som 

det underjordiske mørket under dekk og 

de starter godt med «Blodsvept». Bandet 

bergtar publikum med «Trädens Song», 

«Ett Norrskensdåd» og «Solsagan» som 

høydare. Vokalist Mathias Lillmåns 

herjer rundt på scena og sørger for 

at publikum er med hele vegen helt 

til siste låt «Under Bergets Rot». (SN) 

   Etter Finntroll skynder jeg meg ned 

til lillescena hvor Once Human har 

kommet et godt stykke ut i sitt andre 

sett. Så sjelden på båten som en 

kvinnelig vokalist (Lauren Hart) styrer 

konserten med gjennomført og stilfull 

dødsvokal. Det er ikke god plass på 

scena for fire headbangende musikere 

foran trommesettet, men sammen lager 

de et forrykende sceneshow. Bandet 

fra LA, California spiller blant sine egne 

låter også en Machine Head cover, 

hvor grunnleggeren av Once Human, 

Logan Mader, tidligere var gitarist. (SN) 

   Det var en solid dose med gamle 

thrashband på årets cruise, deriblant 

Toxik fra New York. Bandet, som hadde 

sin storhetstid på slutten av 80-tallet, 

spiller to ulike sett med fokus på hver 

sin plate. Jeg får dessverre ikke med 

meg fremføringen av deres første album 

«World Circus», men for andreskiva «Think 

This» er jeg på plass. Mange har nok 

valgt å ta en liten pause i programmet, 

da det er ganske tynt med publikum. En 

kar utkledd som en banan er riktignok 

på plass for å gå bananas foran scenen. 

Dette er et av de bandene som kun har 

ett medlem tilbake fra glansdagene 

og stiller med ungt blod utover dette. 

Her er det gitarist Josh Christian som 

blant annet har fått med seg en ung 

og veldig hyper vokalist med navn Ron 

Iglesias. Det er mye entusiasme og solid 

gitarspill underveis, men jeg får aldri 

helt taket på bandets låter og den store 

opplevelsen uteblir. Lyden er heller ikke 

helt optimal med veldig dominerende 

basstromme for ører som begynner 

å bli ganske slitne etter fire dager 

med heavy metal i ulike former. (MN) 

   En veldig overbevisende konsert 

med Candlemass på festivalens andre 

dag skaper forventninger til bandets 

siste konsert som skal spilles på den 

største scenen innendørs. Svenskene 

kjører et ganske så nedstrippet sett 

uten noen backdrop eller den slags, 

men viser seg nok en gang som et 

strålende band. Låtmessig sett er det 

relativt likt første konsert, men denne 

gangen er noen låter byttet ut til fordel 

for kremlåtene «Under The Oak», 

«Demons Gate» og «Crystal Ball». Solid 

gjennomføring av Candlemass. (MN) 

   Tilbake på dekk har mørket lagt seg 

og det blir både melodiøst og vakkert 

når Epica feirer 10-årsjubileum for sitt 

internasjonale gjennombrudd med 

å spille hele albumet «Design Your 

Universe». Simone Simons har god 

kontakt med publikum og spøker med 

at øyevippene hennes kommer til 

å blåse av i den sterke vinden. (SN) 

   Med Haggard kommer middelalderen 

til teaterscenen, med klassisk musikk, 

strykere og fløytespill. Det er ikke hver 

dag man ser et metallband sammensatt 

av et helt orkester (eller en headbanger 

på tverrfløyte), men frontmann Asis 

Nasseri forteller at han kan ha opptil 16 

musikere. Det er ikke full sal, men de 

som har møtt opp digger Haggard. (SN) 

   Fullmånen står høyt på himmelen og 

sterke vindkast herjer i kveldsmørket. 

Man skulle nesten tror at Ihsahn er 

fremsynt og hadde denne kvelden i 

tankene da han dyppet pennen i blekk 

og skrev teksten til kveldens første 

låt, «Ye Entrancemperium». Til tross 

for nok en konsert med utfordringer 

med tanke på teknikk, vær og vind, 

leverer Emperor en solid konsert for 

båtfolket. Passende nok får vi denne 

gangen den fabelaktige «The Majesty 

Of The Nightsky» da det nærmer seg 

slutten og det verdsettes meget høyt 

av de som henger med knyttede never 

over rekkverket på første rad. (MN) 

   I motsetning til den første konserten 

som var et skikkelig publikumsfrieri 

med de mest kjente slagerne, blir 

denne runden med Venom en skikkelig 

kompromissløs affære for de mest 

diehard tilhørerne. Nå er det kun låter 

fra de tre siste albumene som gjelder 

og jeg tar nok ikke veldig feil om jeg 

tipper at kun et fåtall på båten har et 

nært forhold til disse. Et litt snedig valg, 

men selvsagt også litt kult om man 

virkelig har sansen for disse. Det blir 

også klampen i bånn med «Pedal To 

The Metal», men da har mange forlatt 

lokalet allerede eller sovnet i stolene 

sine. Selv forlater jeg også konserten 

noe før den er ferdig, da jeg må passe 

på å rekke opp til dekk for å få med 

meg starten på det som er turens store 

høydepunkt. Exodus skal nemlig spille 

hele debutplaten, «Bonded By Blood» 

fra start til slutt! Et album som har vært 

med på å definere en hel sjanger og som 

de fleste på båten nok har et forhold 

til. Bandet spiller gnistrende med håret 

til alle kanter i stormen som herjer og 

kjører like greit på med tittelkuttet 

fra start og pløyer gjennom låtene i 

kronologisk rekkefølge. Festivalsjef 

Andy Piller får noen minutter på scenen 

for å takke alle for en strålende reise 

før han stagediver ut til publikum for 

å bli med i en vill dans til «The Toxic 

Waltz». Mitt reisefølge i fotograven 

bestemmer seg for å slå følge, kaster 

kameraet til meg og crowdsurfer seg 

inn i publikumshavet. Som hun og 

Exodus sier; «If you hit the floor you 

can always crawl!». Denne konserten 

glemmer jeg ikke med det første. (MN) 

   Totalt sett var denne festivalen 

en veldig positiv opplevelse. At 

været skapte en del problemer etter 

besøket i Mexico er det vel vanskelig 

å gardere seg mot. Et luksusproblem 

er det kanskje at festivalen har litt for 

mange band, slik at enkelte må spille 

på særdeles ugunstige tidspunkt på 

døgnet. Neste år går turen til Jamaica, 

så da er det vel bare å spare til 

dreadlocks og øve inn reggae-rytmene 

i løpet av året. (MN)
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