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Anmeldelse. Veto
havde lydproblemer
på Orange Scene, og
Troels Abrahamsens
stemme blev lige 
lovlig desperat.

ROSKILDE.  For godt en måned
siden stod Veto i Volksbad i
Flensborg på en scene, der ikke
er større end et teenagervæ-
relse. I torsdags fik aarhusia-
nerne æren af at åbne på
Orange Scene på Roskilde fes -
tival, hvor scenen fylder mere

end en stort dansk parcelhus
med tilhørende have.
Æren er måske så meget

sagt. Ganske vist følger der
ærefrygt med, og det indrøm-
mede de fire i Veto da også
bagefter, at de besad i stort
mål. Men de seneste år er der
adskillige bands og sangere,
der ikke burde have været pla-
ceret som åbningsnavn på
Orange Scene. De har været
for grønne og for uprøvede.
Det kan man ikke beskylde

Veto for. Med tre solide al-
bums og en alenlang liste af li-
ve-koncerter bag sig var Veto
oplagt til at sparke det hele i
gang på en plads, hvor halvde-
len alene kommer for at ople-
ve åbningskoncerten på Oran-
ge Scene - og den anden halv-
del måske for at høre bandet.
Veto kæmpede mod store

lydproblemer i starten, men
overvandt dem.

Desperation
- Jeg havde et gevaldigt mas
med dybe bas feeds, der blev
kastet tilbage i hovedet på
mig, så i starten var jeg nødt
til alene at koncentrere mig
om intonationen, sagde Veto-
forsanger Troels Abrahamsen
til pressen efter koncerten.
Nogen kickstart på de fire

Roskilde-dage blev det derfor
aldrig. Troels Abrahamsens vo-
kal blev nogle gange lige lovlig
desperat, selv om desperation
synes at være en vigtig ingre-
diens i Vetos tekst-univers.
Men hvem havde også forven-
tet en fest med Veto?

Veto fik bas feeds
tilbage i hovedet

Veto havde gjort en god byttehandel: Bandet skiftede Volksbads lille scene i Flensborg ud med den
store scenen på Roskilde Festival, som bandet åbnede torsdag aften.

Iron Maiden undgik at læne sig op ad et klassikerkatalog og køre den hjem på fortidens bedrifter, da bandet med forsanger Bruce Dickinson i spidsen gav koncert på Orange Scene i Roskilde.

Anmeldelse. Iron Maiden
har en respektindgydende
loyalitet over for egne
musikalske rødder og 
imponerede i Roskilde
med lange og fornemt
forløste melodier.

ROSKILDE. Uden Iron Maiden ingen
heavy metal. Det var de britiske jern-
drenge (der kalder sig »jern-piger«),
der for 36 år siden sendte »New Wave
of British Heavy Metal« ud i den store
verden. Metallica og alle de andre vil-

le aldrig være blevet født, hvis ikke
det havde været for Iron Maiden.
Man skulle tro, at Iron Maiden for

længst havde overskredet sidste
salgsdato. Og forsanger Bruce Dickin-
son har da også mistet lidt af poten-
sen i stemmen, men jernet er der
endnu.
Torsdag aften trak Iron Maiden

60.000 mennesker foran Orange Sce-
ne i Roskilde og leverede en koncert
på godt to timer med tre ekstranum-

re. Iron Maiden ramlede og tromlede
derudad med en »take it or leave it«-
attitude og metalliske legeringer og
spilletider, der pr. nummer sagtens
kunne antage mere end ti minutter.
Forvrængede guitarer, en  tyk galop-
bas, skarpe grooves og dobbelt bas -
tromme sendte en stærk energi ud
over hele festivalpladsen.

Nye og gamle numre
Stilen er uforandret med albummet
»The Final Frontier«, der udkom sidste
år som det 15. album i rækken. Num-
rene herfra fyldte naturligvis meget i
koncerten, så der ikke gik alt for me-
get museum i det. Men der var også
plads til gamle travere som »2 Minu-
tes to Midnight«, »The Trooper« og
»Fear of The Dark«. »Run To The Hills«
fik Roskilde dog ikke at høre.
Iron Maiden udviser en respektind-

gydende loyalitet over for egne musi-

kalske rødder og imponerede i Roskil-
de med lange og komplekse melodier.
Klart. Iron Maiden er blevet overhalet
indenom af den heavy metal-bølge,
de selv var med til at sætte i gang.
Tempo, nerve og intensitet er mange-
doblet. Frækheden, effekterne og iro-
nien er vokset og vokset. Elektronik i
trommerne alene giver en dumb lyd,

som nogle bands skruer højere og hø-
jere op for. Til publikums store til-
fredshed.
Men Iron Maiden er et ærligt

orkes ter, der står ved sig selv og spil-
ler heavy metal for folket. Orange
Scene kan hurtigt blive en guillotine,
hvis et band ikke leverer varen. Men
Bruce Dickinson var ikke det fjerneste
bange for at lægge hovedet ind un-
der den skarpe klinge for langsomt at
synge sig væk fra den truende klinge
og til sidst svinge den over andre,
som han havde lyst til.
Der var plads til hele svineriet i de

to timer, der sagtens kunne være ble-
vet til tre. Volumenknappen blev al-
drig kørt op i det knaldrøde felt. Om-
vendt undgik Iron Maiden er læne sig
op ad et klassikerkatalog og køre den
hjem på fortidens bedrifter.

Drenge med masser af jern
Hans Christian
Davidsen i Roskilde


