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Musik: 47.000. Så mange billetter har Volbeat 
solgt til den første koncert i Parken siden 1981 
med et dansk hovednavn. For 35 år siden var 
det Shu-bi-dua, der optrådte i Idrætsparken. 
Dengang var Michael Poulsen seks år og havde 
helt sikkert ikke drømt om, at han en dag skul-
le stå på landets største scene og optræde med 
sit band.

- Det er faktisk lidt uhyggeligt, at vi er det før-

ste danske hovednavn i 35 år. Jeg tør sgu næ-
sten ikke begynde at komme med en forkla-
ring på, hvorfor det lige blev Volbeat. Det må 
du spørge de 47.000 tilskuere om. På bandets 
vegne kan jeg bare sige, at vi nyder at få æren 
og oplevelsen. Der er så mange store, dygtige 
bands fra Danmark, så hvem ved, hvem det 
næste band bliver, siger Michael Poulsen.

Han er tydeligvis rundt på gulvet over, at Vol-
beat for anden gang på to år slår Danmarksre-
korden i forhold til antal tilskuere til en kon-
cert med et dansk hovednavn.

- Hvem fanden er alle de mennesker? Efter 
de store koncerter i Odense i Tusindårsskoven 
- hvor den første samlede 37.000 - samt vores 
udsolgte koncerter i Boxen og Farum, troede vi, 
at markedet var mættet. Derfor rystede vi lidt i 
bukserne, da vi satte billetterne i Parken til salg. 
Der røg 38.000 billetter på 20 minutter. Det er 
dælenduleme vildt, udbryder Michael Poulsen.

Volbeats booker Jesper Frydenlund vaklede 
aldrig ikke i troen. Han har hårdnakket holdt 
fast i, at Volbeat ville sælge Parken ud.

- Han sagde, at der var et "undertryk", fordi vi 
sagtens kunne have solgt flere billetter i både 
Herning og Forum. Men derfor er det alligevel 
rystende, at vi kan trække så mange. Jeg kan 
ikke helt fatte, siger Michael Poulsen.

stoppede efter Elkjær
 Volbeat-forsangeren er ikke kommet særlig 
meget i Parken. Hverken i forbindelse med 

koncerter eller fodbold.
- Jeg stoppede med at interessere mig for 

fodbold, da Elkjær stoppede, konstaterer Mi-
chael Poulsen muntert.

Han har dog været til flere koncerter i Par-
ken som privatperson, og han har som de fle-
ste andre danskere delte meninger om lydfor-
holdene.

- Jeg har både hørt dårlige og gode koncer-
ter derinde. AC/DC var én af de bedste. Uanset 
hvor i Parken, man hentede øl, var lyden god. 
De kan helt sikkert nogle tricks, som vi har for-
søgt at lure de fem-seks gange, vi har optrådt 
sammen med dem, siger Michael Poulsen.

Han tror, der er en tilbøjelighed til, at både 
tilskuere og medier bruger lidt for megen tid 
på de negative oplevelser i Parken.

- Hvis man har haft en fin oplevelse med 
lyden til en koncert, gør man måske ikke så 
meget opmærksom på det, som hvis det var 

Volbeat slår gruppens egen Danmarksrekord, når bandet 
til august optræder for 47.000 i Parken. Danmarks 
største rockband solgte de første 38.000 billetter på 20 
minutter. Forsanger Michael Poulsen er stadig paf.
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- Hvem fanden er  
alle de mennesker ?

skrækkeligt. Men det kommer forhåbentlig 
ikke til at være tilfældet med vores koncert, si-
ger Michael Poulsen.

Har nærstuderet Parken
 Volbeat er muligvis det danske band, der har 
spillet flest arena- og stadionkoncerter det 
seneste årti. I Tyskland, resten af Norden og 
USA er det ofte steder af Parken-størrelse – el-
ler større – Volbeat har optrådt. Alene sidste år 
optrådte bandet for knap 300.000 tilskuere på 
deres europæiske turné med 29 koncerter. 
Den erfaring tager bandet med til Parken.

- Vi har lagt mærke til, hvad der fungerer og 
ikke fungerer til koncerter af denne størrelse. I 
forhold til Parken er fejlen slet og ret, at mange 
bands ikke har det rigtige udstyr med. Samt at 
der er nogle lydmæssige forhold, de ikke har 
taget højde for. Vi har tidligere fået tilbudt Par-
ken men sagt nej, fordi vi frygtede den dårlige 

lyd. Men nu føler vi, at vi har forberedt os så 
grundigt, at vi tør kaste os ud i det, siger Mi-
chael Poulsen.

Gruppens lydmand samt produktionsma-
nager har nærstuderet Parken. De mener ikke, 
at nationalstadionet har dårligere akustiske 
betingelser end mange andre steder af samme 
størrelse.

- Da vi turnerede i USA med Metallica, var 
det også på store betonstadioner. Det lød glim-
rende. Vi har også ”headlinet” en del arenaer 
og stadioner, derfor har vi stor tiltro til, at vi 
kommer til at lyde godt i Parken, siger Michael 
Poulsen.

Med tanke på, hvor mange fans bandet har, 
er det faktisk lidt underligt, at Volbeat aldrig 
har optrådt "rigtigt" i Parken.

- Volbeat har engang givet en kort koncert 
til et arrangement i en lounge i Parken. Jeg kan 
simpelthen ikke huske, hvilken sammenhæng 

det var i. Eller hvornår. Jeg kan svagt erindre, at 
vi alle sammen havde fodboldtrøjer på. Min 
var naturligvis en Preben Elkær-trøje med 
nummer 10. Det er i hvert fald 10 år siden. Men 
det tæller vist ikke som at have optrådt i Par-
ken, siger Michael Poulsen.

Nyt, brugt og gammelt
 Bandet har været i gang med at udvælge en 
bruttotrup af sange, som det skal øve fra febru-
ar. Der er både helt nye og helt gamle sange. En 
fællesnævner for dem er, at de aldrig er spillet 
live før.

- Til februar skal vi finde ud af, hvad der fun-
gerer og ikke fungerer live. Meningen er helt 
klart at præsentere Volbeat-sange, der aldrig 
har været spillet til en koncert. Både de helt 
gamle og et par af de nyere, som af forskellige 
årsager ikke er valgt ud til setlisten de seneste 
år. Vi arbejder også på at lave noget spekta-

kulært med gæster, så vi kyler virkelig mange 
ting ned i gryden. Forhåbentlig ender vi med 
en god suppe til august, konstaterer Michael 
Poulsen.

At Volbeat slår gruppens egen rekord fra Tu-
sindårsskoven i Odense får ham ikke til at in-
tensivere jagten på rekorder.

- Vi er sgu rædselslagne, når vi laver de her 
kæmpekoncerter. Vi har aldrig haft en mission 
om at slå rekorder, og vi har ingen planer om 
at fælde resten af træerne i Fælledparken for at 
lave en endnu større koncert. Vi kan bare godt 
lide tanken om at gøre noget, vi ikke har gjort 
før. Af en eller anden grund har vi aldrig op-
trådt i Parken, så det måtte vi råde bod på, siger 
Michael Poulsen.
 
 

Volbeat optræder i parken lørdag 26. august 2017.

Volbeat slår deres egen rekord med 10.000 
tilskuere, når bandet optræder i Parken 26. 

august 2017. Pr-foto


