
HULKOFF TILLKÄNNAGER SLÄPPDATUM FÖR KOMMANDE 
ALBUMET “PANSARFOLK” 
Norrbotten, den 15:e augusti 2020 — Väntan på HULKOFFs kommande folk-metall album 
"Pansarfolk" är snart över. Albumet släpps på två språk den 25 september, vilket är officiellt 
släppdatum. Pansarfolk är HULKOFFs andra soloalbum och föregås av “KVEN” som släpptes 
2017. Med ett stråk av skandinaviskt vemod erbjuder Pansarfolk en blandning av stenhård, 
jordnära och ursinnig folk-metall — en resa bakåt i tiden ackompanjerad av välbekanta 
fornnordiska toner.


September ser ut att bli en hektisk månad för folk-metall entusiaster — som har mer än ett vanligt 
album att se fram emot då Pansarfolk är ett fullpackat släpp där varje spår finns på två språk. 
Med hänsyn till internationella fans så sjungs “Pansarfolk - Vinland Edition” på engelska, medans 
“Pansarfolk - Svitjod Edition” levereras på svenska. Tre tvåspråkiga singlar — Ingvar, Varjagen och 
Martialisk — har redan släppts, och hittills har de streamats hundratusentals gånger via 
musiktjänster runt om i världen.


Låtskrivaren, kompositören, och gitarristen Pär Hulkoff skiljer ut sig från andra artister med sin 
djupa röst och sitt dundrande folk-sound — som är omöjliga att imitera. Ovanliga men välbekanta 
toner omger Pansarfolks forna källmaterial vilket resulterar i varierande låtar som sträcker sig från 
aggressivt upplyftande till knotig och bestämd folk-metall.


“Jag har haft en tämligen klar vision av hur Pansarfolk skulle bli. Ofta brukar slutresultatet bli något 
annorlunda än vad man först haft i åtanke. Men Pansarfolk är precis så jordad som jag ville ha den. 
De musiker som lånat sin begåvning till detta alster saknar övermän. Resultatet redovisar just det.”, 
säger Pär Hulkoff


Spårlistor för Pansarfolk, svenska och engelska, enligt nedan.


Pansarfolk - Svitjod Edition Tracklist 

1. Martialisk (Svitjod Edition)

2. Ingvar (Svitjod Edition)

3. Kung Wada (Svitjod Edition)

4. Hamingja (Svitjod Edition)

5. Hildisvin feat. Erik Grawsiö (Svitjod Edition)

6. Domen över död man (Svitjod Edition)

7. Rid hårt (Svitjod Edition)

8. Hephtalitens Klagan (Svitjod Edition)

9. Uldin (Svitjod Edition)

10. Ensamvargen (Svitjod Edition)

11. Varjagen (Svitjod Edition)


Pansarfolk - Vinland Edition Tracklist 

1. Martial (Vinland Edition)

2. Ingvar (Vinland Edition)

3. King Wada (Vinland Edition)

4. Hamingja (Vinland Edition)

5. Hildisvin feat. Erik Grawsiö (Vinland Edition)

6. Over Dead Man (Vinland Edition)

7. Ride Hard (Vinland Edition)

8. Lament of the Hephtalite (Vinland Edition)

9. Uldin (Vinland Edition)

10. Lonewolf (Vinland Edition)

11. Varangian (Vinland Edition)




En övrig nyhet är samarbetet mellan Sabaton och HULKOFF och sverigeturnén “Den stora 
Sverigeturnén, (SABATON + HULKOFF 2021)” som kommer tåga genom hela Sverige nästa år. 
Med 23 spelningar från norr till söder blir detta en av de största metal-turnéerna i Sverige 
någonsin. Biljetter finns på https://sabaton.net/sverige


Båda språkversionerna av Pansarfolk har producerats och mixats av Jonas Kjellgren (Black 
Lounge Studio). Gästar gör bland andra filosofie doktor i folkmusik, Thomas von Wachenfeldt, 
som bidrar med violiner. Anders Johansson (ex. Hammerfall, ex. Yngwie Malmsten, ex Manowar) 
spelar trummor, medans sonen Karl Johansson (Tungsten) adderar ett flinkt och naturligt basspel. 
Medverkar gör också Matthias Gyllengahm (Utmarken) på Nyckelharpa, Göran Månsson på Flöjt 
och Erik Grawsiö (Månegarm) bidrar med sång på låten Hildisvin.


Pansarfolk är HULKOFF:s andra soloalbum och lanseras den 25:e september. Pansarfolk:s 
tematik och instrumentering för lyssnaren tillbaka i tiden, till det karga nordens historia där 
folksägner och mytologi varvas med historiska skeenden från vikingatiden och äldre epoker.


Om HULKOFF 
Under artistnamnet HULKOFF levererar låtskrivaren och kompositören Pär Hulkoff en vildsint och 
forntida akustik där folkvisetoner i vallhornsmodus blandas med kraftfull metall. HULKOFF har ett 
årtionde av hits och miljoner av streams bakom sig som soloartist med albumet KVEN, samt som 
frontman i den välkända svenska industrimetall-konstellationen Raubtier. Med hitlåtar som 
Einherjr, Kamphund, Låt Napalmen Regna och Dobermann, bygger Pär Hulkoff vidare på sitt 
musikaliska arv av genreöverskridande kompositioner.

https://sabaton.net/sverige

