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Saxon - brytyjska grupa, bêd¹ca jednym z pionierów stylu New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), zosta³a 
za³o¿ona w 1976 roku w South Yorkshire. Powsta³a w wyniku po³¹czenia grup SOB i Coast. 
Swoj¹ dzia³alnoœæ zespó³ rozpocz¹³ pod nazw¹ Son of a Bitch w sk³adzie: Graham 'Oly' Oliver, Steve 'Dobby' 
Dawson, Paul 'Blute' Quinn, Pete 'Frank' Gill i Peter 'Biff' Byford. Po kilku latach zrezygnowano z pierwotnej 
nazwy, a na nowy szyld wybrano Saxon. 

W pierwszym okresie swojej dzia³alnoœci Saxon koncertowa³ w rockowych klubach i halach, supportuj¹c m.in. Ian 
Gillan Band. W roku 1979 grupa podpisa³a umowê z wytwórni¹ Carrere, czego efektem by³ debiutancki album 
zatytu³owany "Saxon". W kolejnym roku na rynku ukaza³a siê kolejna p³yta "Wheels of Steel", na której znalaz³y 
siê 2 single: utwór tytu³owy oraz uwielbiany przez fanów "747 (Strangers in the Night)". Album osi¹gn¹³ pi¹t¹ - 
najwy¿sz¹ a historii zespo³u pozycjê na brytyjskich listach sprzeda¿y. Rosn¹ca popularnoœæ zespo³u zaowocowa³a 
wystêpem w programie BBC "Top Of The Pops". Jeszcze w tym samym roku zespó³ nagra³ "The Strong Arm of the 
Law" - p³ytê, któr¹ wielu fanów uznaje za jedn¹ z najlepszych w dyskografii Saxon. Z kolei tytu³owy utwór 
nastêpnego wydawnictwa "Denim and Leather" jest postrzegany jako hymn ruchu heavy metal z wczesnych lat 80. 

W latach 80. pisano o Saxon jako o najg³oœniejszej, najbardziej energetycznej i poruszaj¹cej metalowej formacji. 
Do dziœ ich koncerty przyci¹gaj¹ rzesze fanów - zespó³ zagra³ setki koncertów na ca³ym œwiecie. W Polsce grupa 
goœci³a kilka razy, po raz pierwszy w 1986 roku. W jej dorobku jest 20 
albumów studyjnych, 6 koncertowych, liczne single, nieoficjalne 
nagrania live i kompilacje. 

Wydan¹ w 2004 roku p³ytê "Lionheart" brytyjski magazyn 
"Kerrang!" uzna³ za najlepszy album Saxon od lat 80. Ostatnie 
studyjne wydawnictwa zespo³u to albumy "The Inner Sanctum" z 
roku 2007 i "Into The Labyrinth" wydany na pocz¹tku 2009 r.  

Ich koncert na Easy Rider Party bêdzie czêœci¹ œwiatowego tournee 
promuj¹c¹ wydanie nowej p³yty zespo³u. 
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