
 
 

 

 

 

Biografi 

iden bandets ydmyge begyndelse i 2005 som Danmarks eneste egentlige folk metal band, har SVARTSOT set både gen-

rens og bandets popularitet vokse såvel i hjemlandet som i udlandet gennem de seneste 11 år, og bandet kan nu beteg-

nes som landets suverænt største folk metal band. SVARTSOTs musik kan bedst beskrives som mødet mellem folkemu-

sikkens og middelalderens fængende melodier og melodisk dødsmetal. Den tunge men progressive rytmeguitar, bas og trommer 

ligger en solid bund til autentiske toner fra mandolinen, sækkepiben og fløjterne, mens leadguitaren bygger en bro mellem de to 

verdener. SVARTSOTs tekstunivers henter inspiration fra Danmarks væld af folketro og historie, og de overvejende growlede 

vokaler fremføres udelukkende på dansk. 

Efter udgivelsen af demoerne ”Svundne Tider” (2005) og ”Tvende Ravne” (2006), skrev SVARTSOT kontrakt med det østrigske 

pladeselskab Napalm Records i 2007. Herefter fulgte udgivelsen af albummerne ”Ravnenes Saga” (2007), ”Mulmets Viser” 

(2010) og ”maledictus eris” (2011). I 2013 valgte SVARTSOT at arbejde på en ny måde, og fremover skulle SVARTSOTs plader 

udgives gennem et samarbejde mellem bandets egen virksomhed, Of Wood And Iron Productions, og det ungarske pladeselskab, 

Nail Records, der udgiver plader med bl.a. det legendariske ungarske folk metal band Dalriada. Frugten af samarbejdet kom i 

form af SVARTSOTs fjerde album, ”Vældet”, der blev udgivet i 2015. 

SVARTSOT er nu et etableret navn på folk metal scenen i ind- og udlandet og har turneret med anerkendte bands som Týr (Fæ-

røerne) og Alestorm (Skotland) i 2008, Negură Bunget (Rumænien) i 2010 samt Arkona (Rusland) og Metsatöll (Estland) i 2015. 

SVARTSOT har også spillet et væld af festivals herhjemme såvel som i udlandet, f.eks. Wacken Open Air (DE - 2010), Paganfest 

(Extended Shows i DE og NL - 2010), Cernunnos Pagan Festival (FR - 2015), Copenhell (2012), Aalborg Metal Festival (2008 og 

2015), Viru Folk Festival (EE - 2015), Rock Marathon (HU - 2013), Oktobierfest (RUS - 2011) og mange andre. Gennem bandets ry 

som liveband, hvor tilskuernes oplevelser sættes i fokus, har SVARTSOT i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel som 

hovednavn i både ind- og udlandet, og bandet har headlinet festivals og koncerter i bl.a. Denmark, Sverige, Tyskland, England, 

Estland og endda Rusland. 
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Albums 

 

 
Ravnenes Saga Napalm Records - 2007 

Produktion og mix: Jacob Hansen 

Master: Peter In de Betou 

Cover: Jan Yrlund 

 

 
Mulmets Viser Napalm Records - 2010 

Produktion, mix og master: Lasse Lammert 

Cover: Gyula Havancsák 

 

 
Mulmets Viser Ltd edition Napalm Records - 2010 

Produktion, mix og master: Lasse Lammert 

Cover: Gyula Havancsák 

 

 
maledictus eris Napalm Records - 2011 

Produktion, mix og master: Lasse Lammert 

Cover: Gyula Havancsák 

 

 
Vældet Of Wood And Iron Productions/Nail Records - 2015 

Produktion, mix og master: Lasse Lammert 

Cover: Gyula Havancsák 



Links 
Hjemmeside:  www.svartsot.dk  

Facebook:  www.facebook.com/svartsot  

YouTube:  www.youtube.com/channel/UCk86sSu7-ihtcu1M4dRgV5Q  

ReverbNation:  www.reverbnation.com/svartsot  

LastFM:  www.last.fm/music/Svartsot  

Merchandise:  shop.svartsot.dk  

 

Se video for "Midsommer" fra albummet "Vældet" (2015) 

www.youtube.com/watch?v=vhtd7h5w2mM 

Samarbejdspartnere og endorsements 

 

Lasse Lammert 
www.lasselammert.com 

www.facebook.com/LasseLammertStudio  

 

Gjula Havancsák  

www.hjules.com 

www.facebook.com/Hjules-Illustration-and-Design-

237695272980464  

 

Nail Records/ 

HammerWorld 

www.hammerworld.hu 

www.facebook.com/hammerworld  

 

Hapas Guitars www.facebook.com/hapasguitars  

 

StringSite 
www.stringsite.com 

www.facebook.com/Stringsite  

 

Susato fløjter 

 

 
www.susato.com  

http://www.svartsot.dk/
http://www.facebook.com/svartsot
http://www.youtube.com/channel/UCk86sSu7-ihtcu1M4dRgV5Q
http://www.reverbnation.com/svartsot
http://www.last.fm/music/Svartsot
http://shop.svartsot.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=vhtd7h5w2mM
http://www.lasselammert.com/
http://www.facebook.com/LasseLammertStudio
http://www.hjules.com/
http://www.facebook.com/Hjules-Illustration-and-Design-237695272980464
http://www.facebook.com/Hjules-Illustration-and-Design-237695272980464
http://hammerworld.hu/
http://www.facebook.com/hammerworld
https://www.facebook.com/hapasguitars
http://www.stringsite.com/
https://www.facebook.com/Stringsite
http://www.susato.com/


 

Fussion Bags 

 

 

www.fusion-bags.com  

 

Högfeldt håndbyggede  

sækkepiber 
www.hogfeldt.dk  

 

Trace Elliot basforstærkere www.traceelliot.com  

 

Kontakt 

Band 
svartsot@svartsot.dk  

 

Booking (Danmark) 
Jannie Ravn Madsen - Tråd Music Management and Booking 

jannie@traad.com  
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Line-up 

Venstre til højre: 

Cris J.S. Frederiksen:  Leadguitar 

 Michael Alm:   Rytmeguitar 

 Frederik Uglebjerg:  Trommer 

 James Atkin:   Bas 

Thor Bager:   Vokal 

  Hans-Jørgen Martinus Hansen: Fløjter, mandolin, sækkepibe 

  

 

  

  


