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Crashdïet, det högtflygande Glam Rock/Sleaze Rock-bandet, bildades i Stockholm redan år 2000 

och klev in i det nya millenniet med full fart och kraft. Med en karriär full av missbruk, tragiska 

dödsfall och medlemsbyten, som nästan splittrade bandet mer än en gång, har bandet blivit känt 

för att plocka upp spillrorna och resa sig, gång på gång. Deras sjätte album "Automaton" ger 

publiken ett Crashdïet mer melodiskt, episkt och tyngre än någonsin. 

Glam-Metal/Sleaze-Rock-facklan brinner starkt och bandets motto "Go big or stay home" är utan 

tvekan intakt! Limiterad Lila Vinyl LP.

![884860-efjcbb]

Crusader RecordsPK: LP: CRUSRLP012P Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crashdiet - Automaton (Purple Vinyl LP)

S022

Crashdïet, det högtflygande Glam Rock/Sleaze Rock-bandet, bildades i Stockholm redan år 2000 

och klev in i det nya millenniet med full fart och kraft. Med en karriär full av missbruk, tragiska 

dödsfall och medlemsbyten, som nästan splittrade bandet mer än en gång, har bandet blivit känt 

för att plocka upp spillrorna och resa sig, gång på gång. Deras sjätte album "Automaton" ger 

publiken ett Crashdïet mer melodiskt, episkt och tyngre än någonsin. 

Glam-Metal/Sleaze-Rock-facklan brinner starkt och bandets motto "Go big or stay home" är utan 

tvekan intakt! Limiterad Vinyl LP.

![884860-ecjgba]

Crusader RecordsPK: LP: CRUSRLP012R Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crashdiet - Automaton (Red Vinyl LP)

S022

Sedan starten 2004, har multiinstrumentalisten och låtskrivaren Justin Greaves' Crippled Black 

Phoenix fungerat som rösten för de röstlösa, oavsett om det är djur, eller trasiga och annorlunda 

människor. Deras kamp marscherar vidare med deras studioalbum, "Banefyre". Skivan är 

genomsyrad av ett djup och introspektion som kommer att förstärka Crippled Black Phoenix's 

ställning som ett band som trotsar genrer.

![822603-bgegcg]

Season of MistPK: CD: SOM646D Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crippled Black Phoenix - Banefyre (2 CD Digipack)

S013

Sedan starten 2004, har multiinstrumentalisten och låtskrivaren Justin Greaves' Crippled Black 

Phoenix fungerat som rösten för de röstlösa, oavsett om det är djur, eller trasiga och annorlunda 

människor. Deras kamp marscherar vidare med deras studioalbum, "Banefyre". Skivan är 

genomsyrad av ett djup och introspektion som kommer att förstärka Crippled Black Phoenix's 

ställning som ett band som trotsar genrer. Svart Gatefold Vinyl 3LP.

![822603-bgegbj]

Season of MistPK: LP: SOM646LP Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crippled Black Phoenix - Banefyre (Black Vinyl 3 LP)

S030

Sedan starten 2004, har multiinstrumentalisten och låtskrivaren Justin Greaves' Crippled Black 

Phoenix fungerat som rösten för de röstlösa, oavsett om det är djur, eller trasiga och annorlunda 

människor. Deras kamp marscherar vidare med deras studioalbum, "Banefyre". Skivan är 

genomsyrad av ett djup och introspektion som kommer att förstärka Crippled Black Phoenix's 

ställning som ett band som trotsar genrer. Collector's edition deluxe 2CD Digipack med 

bonusspår + metallpin + patch, begränsad till 2500 exemplar.

![822603-cgegcd]

Season of MistPK: CD: SOM646B Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crippled Black Phoenix - Banefyre (Limited 2 CD Box)

S020
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Sedan starten 2004, har multiinstrumentalisten och låtskrivaren Justin Greaves' Crippled Black 

Phoenix fungerat som rösten för de röstlösa, oavsett om det är djur, eller trasiga och annorlunda 

människor. Deras kamp marscherar vidare med deras studioalbum, "Banefyre". Skivan är 

genomsyrad av ett djup och introspektion som kommer att förstärka Crippled Black Phoenix's 

ställning som ett band som trotsar genrer. Röd/Svart Marmorerad Gatefold Vinyl 3LP, limiterad 

till 1500 exemplar.

![822603-cgegbg]

Season of MistPK: LP: SOM646LPCR Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Crippled Black Phoenix - Banefyre (Red/Black Marbled Vinyl 3 LP)

S033

Fyra år i vardande, återvänder Billboard-liste-trion Revocation, med Dave Davidson (sång/gitarr), 

Ash Pearson (trummor) och Brett Bamberger (bas), och fortsätter noggrant utforska de 

allegoriska aspekterna av helvetet när de gräver djupare in i den mörkare, mer djävulska sidan av 

Death Metal. Mixat och mastrat av Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir, 

Amorphis). Med gästsång på "Re-Crucified" av Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) & George 

"Corpsegrinder" Fisher (Cannibal Corpse). Svart Vinyl LP.

![039841-gaaabi]

Metal Blade RecordsPK: LP: 160001 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Revocation - Netherheaven (Black Vinyl LP)

S017

Fyra år i vardande, återvänder Billboard-liste-trion Revocation, med Dave Davidson (sång/gitarr), 

Ash Pearson (trummor) och Brett Bamberger (bas), och fortsätter noggrant utforska de 

allegoriska aspekterna av helvetet när de gräver djupare in i den mörkare, mer djävulska sidan av 

Death Metal. Mixat och mastrat av Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir, 

Amorphis). Med gästsång på "Re-Crucified" av Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) & George 

"Corpsegrinder" Fisher (Cannibal Corpse).

![039841-gaaacf]

Metal Blade RecordsPK: CD: 160002 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Revocation - Netherheaven (Digipack)

267

Fyra år i vardande, återvänder Billboard-liste-trion Revocation, med Dave Davidson (sång/gitarr), 

Ash Pearson (trummor) och Brett Bamberger (bas), och fortsätter noggrant utforska de 

allegoriska aspekterna av helvetet när de gräver djupare in i den mörkare, mer djävulska sidan av 

Death Metal. Mixat och mastrat av Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir, 

Amorphis). Med gästsång på "Re-Crucified" av Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) & George 

"Corpsegrinder" Fisher (Cannibal Corpse). Vit/Blå Marmorerad Vinyl LP.

![039841-gaaaha]

Metal Blade RecordsPK: LP: 160007 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Revocation - Netherheaven (White/Blue Marbled Vinyl LP)

S019

Obeveklig blixtsnabb Harsh Noise från världens ände. Med över 15 år av obönhörlig 

brusproduktion, levererar 886VG en av de mest brutala releaser du någonsin kommer att höra. 

För fans av Merzbow och Masonna.

)[5x2vr5-abbcaf]

Karo ProductionsPK: CD: PEJ010CD Synth/IndustryRelease: 20220909

886VG - II

S011
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Alter Bridge filmades vid bandets hittills största headlineshow på prestigefyllda Wembley Arena 

den 29 november 2011. Inkluderar även bakom kulisserna dokumentären Road to Wembley som 

följer bandet på deras Europaturné och kulminerar på Wembley-showen. Denna välpolerade 

prestation visar högkvalitativ produktion, hög energipublik och högkvalitativt hantverk av alla 

medlemmar i bandet och produktionsteamet.

![760137-bagjfb]

Dude FilmsPK: BLU: MVDD10695 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Alter Bridge - Live At Wembley (BluRay + CD)

S020

"At War with Reality" var det femte studioalbumet från det svenska melodiska Death 

Metal-bandet At the Gates, släppt 2014 - Nu tillgängligt på musikkassett! Bandets första album 

sedan "Slaughter of the Soul" (1995), och ett konceptalbum baserat på den litterära genren 

magisk realism.

![803341-fhbaca]

Back on BlackPK: MC: BOBV997MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

At The Gates - At War With Reality (MC)

S011

Det andra albumet av amerikanska Thrash-bandet Atrophy för första gången sedan 1990 

tillgängligt som en återutgivning på vinyl i begränsad upplaga! Jämfört med bandets debutalbum 

erbjuder "Violent By Nature" viss musikalisk progression, med material som visar en större 

medvetenhet om melodi och ett lite mindre extremt tillvägagångssätt. Svart vinyl LP.

%[0q84uu-jccfea]

Massacre RecordsPK: LP: MASL1254 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Atrophy - Violent By Nature (Black Vinyl LP)

S019

Återutgåva av det andra Baby Woodrose-albumet som ursprungligen släpptes 2003. Efter 2001 

års debut Blows Your Mind - i stort sett en Lorenzo Woodrose enmansskiva - blev Baby 

Woodrose ett riktigt band och nästa album från 2003 speglade det. På Money For Soul skapade 

Baby Woodrose ett unikt sound som tog dem till 60-talet och tillbaka och lämnade musiken 

influerad av många nyanser av rock'n'roll och psyk med en innerlig punkattityd. Albumet 

innehåller deras största hit Everything's Gonna Be Alright. Artwork av Malleus. Begränsad 

upplaga i 500 exemplar på Lila Vinyl LP.

%[0t92tp-efbidj]

Bad AfroPK: LP: AFROLPP18 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Baby Woodrose - Money For Soul (Purple Vinyl LP)

S016

Från en direktsänd FM-sändning inspelad på Electric Circus, Lausanne, Schweiz, 29 april 1970.
![823564-adgcfa]

Zip CityPK: CD: ZCCD120 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Black Sabbath - Lausanne 1970 (Live Broadcast 1970)

S011
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"Breeding Death" EP:n är Bloodbaths allra tidigaste material - Nu tillgängligt på musikkassett! 

Inspirerade av många Death Metal-pionjärer, framför allt Entombed, gick bandet för Death Metal 

som bara Sverige kunde producera, med en nypa amerikansk Death Metal i mixen. För fans av: 

Entombed, Carnage, Dismember.

![803341-fhbadh]

Back on BlackPK: MC: BOBV998MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Bloodbath - Breeding Death (MC)

S011

"Nightmares Made Flesh" det andra albumet av det svenska Death Metal-bandet Bloodbath - Nu 

tillgänglig som musikkassett! Släppt 2004 var det bandets enda album med Peter Tägtgren på 

sång (som ersatte Mikael Åkerfeldt), samt det första med Opeth-trummisen Martin Axenrot för 

att ersätta Dan Swanö som trummis (här på gitarr).

![803341-fhbaee]

Back on BlackPK: MC: BOBV999MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Bloodbath - Nightmares Made Flesh (MC)

S011

Detta set med fyra skivor sammanställer mycket av Kenny Clarkes finaste verk, inklusive som alla 

album där han uppträdde som ledare eller medledare. Även om den bara täcker den period 

under vilken han uppträdde under sitt eget namn, fungerar samlingen som en bra startpunkt för 

denna enestående jazzpionjärs arbete och en förtjusande påminnelse om den store mannens 

mest fulländade musik.

![823564-adgdec]

EnlightenmentPK: CD: EN4CD9212 JazzRelease: 20220909

Clarke Kenny - Complete Albums Collection (4 CD)

S012

Cryptopsy - "And Then You'll Beg" - Nu tillgänglig som musikkassett! "And Then You'll Beg" var 

det fjärde studioalbumet från det kanadensiska tekniska Death Metal-bandet Cryptopsy, 

ursprungligen släppt 2000. För fans av Dying Fetus, Origin, Aborted och Suffocation.

![803341-fhbagi]

Back on BlackPK: MC: BOBV1002MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Cryptopsy - And Then You Will Beg (MC)

S011

"None So Live" - livealbumet från det kanadensiska tekniska Death Metal-bandet Cryptopsy - nu 

tillgängligt som musikkassett! Inspelad 1 juni 2002 på The Medley i Montreal, Kanada, och släppt 

efter att Mike DiSalvo lämnade bandet; är detta det enda släppet med Martin Lacroix på sång.

![803341-fhbahf]

Back on BlackPK: MC: BOBV1003MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Cryptopsy - None So Live (MC)

S011
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Cryptopsy - "The Whisper Supremacy" (1998) - Nu tillgänglig som musikkassett! Tredje 

studioalbumet av det kanadensiska tekniska Death Metal-bandet Cryptopsy. Det första albumet 

med sångaren Mike DiSalvo och det enda albumet med gitarristen Miguel Roy. För fans av 

Suffocation, Gorguts, Origin och Aborted.

![803341-fhbafb]

Back on BlackPK: MC: BOBV1001MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Cryptopsy - Whisper Supremacy (MC)

S011

Cynic - "Uroboric Forms: The Complete Demo Recordings" - Nu tillgänglig som musikkassett! Det 

tekniska kunnandet är tydligt, och mitt i deras brutala tillvägagångssätt var deras revolutionära 

idéer också tydliga. Naturligtvis kommer lyssnaren att märka vissa skillnader från demo till demo, 

inte bara på grund av utvecklingen av deras musikaliska idéer, utan också på grund av vissa 

förändringar i bandets line-up. För fans av Atheist, Opeth, Death.

![803341-fhbbaf]

Back on BlackPK: MC: BOBV1006MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Cynic - Uroboric Forms - Complete Demo Recordings (MC)

S011

Ego Depths är ett av de mest begåvade banden inom den obskyra och hypnotiska Funeral 

Doom-genren. Deras femte album "Elläkkairavertta", är deras mest kompletta, avancerade och 

förtrollande album hittills.

)[0o9sr2-acdddh]

DusktonePK: CD: DUSK081CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Ego Depths - Elläkkairavertta (Digipack)

S011

Återutgivning av Exodus livealbum från 1997 - Nu på musikkassett! Det här albumet innehåller en 

enorm förändring i line-upen för Exodus. Paul Baloff återvänder på sång som ursprungligen 

lämnade efter "Bonded by Blood". Tom Hunting återvände efter att ha blivit sjuk strax före 

"Fabulous Disaster"-turnén 1989. Detta var också Exodus första album med Jack Gibson på bas. 

Några månader efter att albumet släpptes, runt början av 1998, gick bandet på sin andra paus 

som varade till 2001.

![803341-fhbbbc]

Back on BlackPK: MC: BOBV1007MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Exodus - Another Lesson In Violence (MC)

S011

Med filmisk stumfilmsestetik genomsyrad av unik stil, framkallar den ukrainska Coldwave-duon 

The Glass Beads sorgliga ljud, konstiga och sensuella, på debuten Therapy är befallande, vacker 

och tidlöst gotiskt, men ändå graciöst härdat med en modern och smakfull stil vävd mellan två 

epoker av hundraårsjubileet : 1920 och nu. I samarbete frammanar Mark och Marina melodier 

som ekar som fotspår genom korridorerna i ett övergivet hus, hemsökt av minnen av kärlek, 

sjukdom och död. Vinyl LP.

)[0p6uv0-bfdhac]

Fabrika RecordsPK: LP: FP281 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

Glass Beads The - Therapy

S020
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"Flame Of Hephaestus" är inget mindre än en gammal, god 7"-EP. Den för lyssnaren tillbaka till 

det svenska Black Metal-bandet Grá's tidiga dagar, då de inkluderade fler influenser från den 

grekiska mytologin, vid sidan av den gamla skandinaviska kulten. Det är därför också ganska 

passande att den mixades och mastrades i Grekland, av Terry Nikas och George Nerantzis.

 Svart 7" vinyl.

![301660-fgbjbi]

Avantgarde MusicPK: S: AV456LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Gra - Flame Of Haephestus (Black 7")

S010

Från en live FM-sändning inspelad på Berkeley Community Center, Berkeley, CA, 15 augusti 1971.
![823564-adgdci]

Zip CityPK: CD: ZC2CD121 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Grateful Dead - Berkeley Community (2 CD) Live Broadcast 1971

S012

Återutgivning av "Afterglow", det fjärde albumet från det svenska progressiva melodiska Death 

Metal-bandet In Mourning, ursprungligen släppt 2016. Clear/Orange-Crush Gatefold Vinyl 2LP. &[9ow28v-bdbhcj]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP138RPV1 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

In Mourning - Afterglow (Clear/Orange Vinyl 2 LP)

S021

Återutgivning av "Afterglow", det fjärde albumet från det svenska progressiva melodiska Death 

Metal-bandet In Mourning, ursprungligen släppt 2016. Picture + Transparent Röd-rökig Gatefold 

Vinyl 2LP.

&[9ow28v-bdbhdg]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP138RPV2 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

In Mourning - Afterglow (Picture + Red Smoke Vinyl 2 LP)

S022

Återutgivning av "Monolith", det klassiska andra albumet från de svenska mästarna inom 

progressiv melodisk Death Metal In Mourning, ursprungligen släppt 2010. Halv-Clear/Halv-Rosa 

Gatefold Vinyl 2LP.

&[9ow28v-bdbjch]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP192RPV1 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

In Mourning - Monolith (Half-Clear/Half-Pink Vinyl 2 LP)

S021



NEWS week 36 | 2022

Återutgivning av "Monolith", det klassiska andra albumet från de svenska mästarna inom 

progressiv melodisk Death Metal In Mourning, ursprungligen släppt 2010. Picture + Clear/Rökig 

Gatefold Vinyl 2LP.

&[9ow28v-bdbjba]

Agonia RecordsPK: LP: ARLP192RPV2 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

In Mourning - Monolith (Picture + Clear Smoke Vinyl 2 LP)

S022

Det efterlängtade debutalbumet från norska art-rockarna Insomniac Bears. På "Newfound 

sprawl" visar gruppen tecken på elegant sällsynt sårbarhet i både det uttrycksfulla låtskrivandet 

och produktionen. Deras breda omfamning av genrer kan kännas som en välsmakande mash-up 

och/eller en välmående blandning av indiestilar. Men med sin distinkta och självsäkra röst låter 

det dem svepa genom ljudlandskapen lätt som luft. Med lekfulla postharmoniska sånghooks och 

en distinkt nerv kommer de att stjäla ditt hjärta med nostalgiska syntar, eldiga gitarrer och 

explosiva trummor. Vinyl LP.

([0s1w8x-fbcehi]

Fysisk FormatPK: LP: FY173LP Pop,rock,soulRelease: 20220909

Insomniac Bears - Newfound Sprawl (Vinyl LP)

S016

Från en live FM-sändning inspelad i Checkerdome, St Louis, MO, 26 oktober 1980. Tidigare 

outgiven men nu tillgänglig i sin helhet på CD för första gången, den här utgåvan är redo att 

glädja Jethro Tull-fans överallt.

![823564-adgddf]

Wicker ManPK: CD: WKMCD051 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Jethro Tull - Caught In The Crossfire (Live Broadcast 1980)

S011

City Burials Katatonias studio-opus, absorberande, progressiv rock med doser av melankoli. 

Bandets elfte studioalbum är Katatonias nya triumf av djup och gåtfull progressiv rock - ständigt 

utvecklande, ett av deras viktigaste moderna verk hittills, instrumenteringen har en 

mångsidighet till rösten av Jonas Renkse som leder oss genom förluster och fördärv. Den här 

utgåvan av City Burials presenteras på enkel svart vinyl, med en ny halvhastighets vinylmaster för 

optimal ljudkvalitet. Vinyl LP.

![801056-ijibbb]

PeacevillePK: LP: VILELP981 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Katatonia - City Burials (Vinyl LP)

S021

Khold bildades i Oslo år 2000. Masterpiss of Pain var Kholds debutalbum, släppt 2001 på 

Moonfog Productions och spelades in i Panser Studios (Arcturus, Chrome Division, Fleurety) i 

Oslo. Masterpiss of Pain har också ett Galder (Old Man's Child, Dimmu Borgir) på låten Rovnatt. 

Vinyl LP.

![801056-idcibi]

PeacevillePK: LP: VILELP328 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Khold - Masterpiss Of Pain (Vinyl LP)

S018
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Det andra studioalbumet av Khold, kall & primitiv norsk Black Metal, presenterad på vinyl för 

första gången. ![801056-ijfabb]

PeacevillePK: LP: VILELP950 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Khold - Phantom (Black Vinyl LP)

S018

Alternative / post-Punk / Darkwave.
![702038-cfbiae]

Fabrika RecordsPK: CD: DS132 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

Lebanon Hanover - Let Them Be Alien

S011

Alternative / post-Punk / Darkwave.
![648275-dfhcjc]

Fabrika RecordsPK: CD: DSCD39 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

Lebanon Hanover - Sci-fi Sky

S011

Alternative / post-Punk / Darkwave.
![702038-cfcaaj]

Fabrika RecordsPK: CD: DS233 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

Lebanon Hanover - Why Not Just Be Solo

S011

Alternative / post-Punk / Darkwave.
![702038-cfcacd]

Fabrika RecordsPK: CD: DS53 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

Lebanon Hanover - World Is Getting Colder The

S011
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Ecuador/Nordamerikansk experimentell, elektronisk artist, verksam sedan 1995. 

"Brutalismo"-konceptet var art brut som uttrycks i verkligheten, ett liv där omständigheterna 

ibland projicerar vilt beteende och fientlighet. För fans av Merzbow, Macronympha och 

Amplexus.

)[5x2vr5-abbbjj]

Karo ProductionsPK: CD: PEJ009CD Synth/IndustryRelease: 20220909

Macromenia - Brutalismo

S011

Ecuador/Nordamerikansk experimentell, elektronisk artist, verksam sedan 1995. Detta kommer 

att få dina öron att blöda! För fans av Merzbow, Macronympha och Amplexus. )[5x2vr5-abbbic]

Karo ProductionsPK: CD: PEJ008CD Synth/IndustryRelease: 20220909

Macromenia - Hyper Dosifications

S011

Ecuador/Nordamerikansk experimentell, elektronisk artist, verksam sedan 1995. Konceptet var 

en analys av hur extrema bilder i Metal/Noise/Experimentella skivomslag kan påverka individens 

psyke och hur det kan manifestera sig i hans/hennes dagliga liv. Vi lever i en värld där likgiltighet 

och kyla visar sig och kan göra oss till känslolösa individer.

)[5x2vr5-abbbhf]

Karo ProductionsPK: CD: PEJ007CD Synth/IndustryRelease: 20220909

Macromenia - Segments Of Fractured Cranium

S011

"The 13th Beast" från det amerikanska monster-Death Metal-bandet Malevolent Creation - Nu 

tillgänglig som musikkassett! Malevolent Creation etablerade sig inom undergroundscenen i 

slutet av 80-talet med andra amerikanska akter som Cannibal Corpse, Immolation, Suffocation, 

Morbid Angel, Obituary, Monstrosity, Autopsy och många andra.

![803341-fhbbcj]

Back on BlackPK: MC: BOBV1008MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Malevolent Creation - 13th Beast (MC)

S011

Återutgivning av "Warschau (Live)" från de obestridda kungarna av äkta hädisk Black Metal - 

Marduk - Nu tillgänglig som musikkassett! ![803341-fhbbed]

Back on BlackPK: MC: BOBV1010MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Marduk - Warschau - Live (MC)

S011
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Återutgivning av "World Funeral" från de obestridda kungarna av äkta hädisk Black Metal - 

Marduk - Nu tillgänglig som musikkassett! Enastående svenska Black Metal-krigsmaskin Marduk 

har alltid förkroppsligat värden av extremt sällsynta slag, alltid starkt beslutna att gå sin egen 

väg, med en vägran att anpassa sig, och kamp för alltid för att hålla sig på toppen och aldrig 

backa.

![803341-fhbbdg]

Back on BlackPK: MC: BOBV1009MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Marduk - World Funeral (MC)

S011

"De Mysteriis Dom Sathanas" (1994) var det första fullängdsstudioalbumet av det norska Black 

Metal-bandet Mayhem - Nu tillgängligt som musik-kassett! Vida ansett som ett av de mest 

inflytelserika Black Metal-albumen genom tiderna.

![803341-fhbabd]

Back on BlackPK: MC: BOBV977MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas (MC)

S011

"Deathcrush" var en EP av det norska Black Metal-bandet Mayhem - Nu tillgänglig som 

musikkassett! Ursprungligen släppt den 16 augusti 1987. Även om de var inflytelserika för Black 

Metal, var dess tidiga texter och sound till stor del influerade av tidiga Death Metal-band. 

"Deathcrush" EP'n var omedelbart banbrytande och etablerade nya standarder för brutalitet, 

själva låtskrivandet är fortfarande till stor del härlett från deras influenser, särskilt Venom och 

tidiga Bathory.

![803341-fhbaag]

Back on BlackPK: MC: BOBV976MC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Mayhem - Deathcrush (MC)

S011

Denna 3CD-box tjänar både till att fira Georges häpnadsväckande liv och musik och för att 

dokumentera ett antal av hans mest sällsynta liveinspelningar (från 1988, 1991, 1996) från hans 

gyllene år. Den här uppsättningen illustrerar väl den utveckling som George Michael uppnådde 

under det första decenniet av sin solokarriär, kommer säkerligen att glädja hans miljontals fans, 

som fortfarande vajar flaggan för denna otroliga artist.

![823564-adfjej]

Broadcast ArchivePK: CD: BSCD6149 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Michael George - Broadcast Archives (3 CD)

S015

"Resonances And Observance" från den engelska experimentella elektroniska konstnären Mlehst, 

som har varit aktiv sedan 1990. För fans av Conrad Schnitzler, Klaus Schulze, Lustmord, Merzbow. 

Begränsad till 1000 exemplar.

)[5x2vr5-abbbee]

Karo ProductionsPK: CD: PEJ006CD Synth/IndustryRelease: 20220909

Mlehst - Resonances And Observance

S011



NEWS week 36 | 2022

Antologi med den klassiska inkarnationen av Nirvana med Kurt Cobain i fantastisk form från 

några legendariska Nirvana-shower, grungerockens råhet när den är som bäst! Grå Vinyl LP. &[0uo42o-deihfa]

Anglo AtlanticPK: LP: AAVNY005 Pop,rock,soulRelease: 20220826

Nirvana - Greatest Hits In Concert (Grey Vinyl LP)

S017

De italienska plågade Black Doom Metal-bödlarna Noctu tar ytterligare ett djärvt steg i deras 

musikaliska och lyriska utveckling med sitt blixtrande tredje album "Norma Evangelium 

Tenebris". För fans av Nortt, Xasthur, Evoken.

)[0o9sr2-acddca]

DusktonePK: CD: DUSK077CD Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Noctu - Norma Evangelium Tenebris (Digipack)

S011

De italienska plågade Black Doom Metal-bödlarna Noctu tar ytterligare ett djärvt steg i deras 

musikaliska och lyriska utveckling med sitt blixtrande tredje album "Norma Evangelium 

Tenebris". För fans av Nortt, Xasthur, Evoken. Vinyl LP, limiterad till 130 exemplar.

)[0o9sr2-acddfb]

DusktonePK: LP: DUSK077LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Noctu - Norma Evangelium Tenebris (Vinyl LP)

S016

Alla känner igen det ikoniska fotot från omslaget till Ramones självbetitlade album från 1976. 

Men hur många har sett bilden, tagen med samma filmrulle, av Dee Dee som upprymt jagar sina 

bandkamrater med en pinne? Denna sammanställning av fantastiska bilder från punk och new 

waves mest ikoniska album avslöjar dessa förlorade fotografier, tillsammans med berättelserna 

bakom dem. Denna stilfulla bok ger tillgång till hundratals fotografier och förstahandsskildringar 

av punk och new-waves mest kända skapelser. 224 sidor.

*[7wp7w4-hcbejh]

EvolutionPK: BOK: 9781784721497 Punk/Hard CoreRelease: 20220826

Outside The Lines - Lost Photographs Of Punk And New Wave's

S009

Peurbleue är ett franskt Black Metal-band, bildat 2020 av JC EX, en musiker mycket influerad av 

ambient musik och tunga atmosfärer. Efter år av skapande för sig själv började han arbeta på sin 

första demo och letade efter en röst som skulle passa hans atmosfär. Han träffade sedan 

Sakrifiss, som snart blev fullvärdig medlem. Hans smärtsamma, torterade och ibland rörande 

sång blandas med den musikaliska känsligheten hos JC EX. "La Cigüe" är ett album om livet, 

döden och allt som leder från det ena till det andra. En obekväm och rörande 

lyssningsupplevelse.

([0p2u1q-bcfhga]

Les Acteurs de L'Ombre ProductionsPK: CD: AO192 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Peurbleue - La Cigüe (Digipack)

S012
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2022 vinylversion på Blues Funeral! En platta av oemotståndliga tjocka, ökendyrkande hymner 

från början till slut, Venus Skytrip är en enkelbiljett till kosmisk lycksalighet. För fans av Lowrider, 

Elephant Tree, Monolord och Fu Manchu. Lila marmorerad Vinyl LP.

![760137-bacdfj]

Blues Funeral RecordingsPK: LP: BFRLP22 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Psychlona - Venus Skytrip (Purple Marbled Vinyl LP)

S017

Från en direktsänd FM-sändning av The Rolling Stones Soundcheck på Sun Life Stadium, Miami, 

FL, 24 november 1994. Den här anmärkningsvärda inspelningen, som aldrig släppts tidigare, är 

nu tillgänglig för första gången på CD, framförd på en nästan tom stadion - en normal tillställning 

för Rolling Stones och andra musikgrupper, men sällsynt för fans av bandet som normalt aldrig 

skulle få höra en sådan inspelning.

![823564-adgdfj]

Good Ship FunkePK: CD: GSF070 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Rolling Stones - Miami Soundcheck (Live Broadcast 1994)

S011

Från en direktsänd FM-sändning inspelad på Globen i Stockholm, 27 oktober 2007. Tidigare 

outgiven, hela showen Rush spelade den höstkvällen för cirka 15 år sedan släpps nu äntligen på 

denna 2CD.

![823564-adgdae]

Wicker ManPK: CD: WKM2CD050 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Rush - Stockholm Monsters (2 CD Live Broadcast 2007)

S012

Återkomsten av den ursprungliga frontmannen Kid.D, som verbalt ger fria händer åt sin 

aggression. Musikaliskt är Ryker's närmare klassiska album som First Blood och Brother Against 

Brother, det ena mordiska riffet efter det andra som täcker spektrat från Thrash till Punk. 

Producerat av vännen Andy Classen, som förstod truppens anda och lyfter allt till en ny nivå.

%[2u02vv-fbajjc]

BDHW RecordsPK: CD: BDHW099 Punk/Hard CoreRelease: 20220909

Ryker's - Ours Was A Noble Cause

S011

Återkomsten av den ursprungliga frontmannen Kid.D, som verbalt ger fria händer åt sin 

aggression. Musikaliskt är Ryker's närmare klassiska album som First Blood och Brother Against 

Brother, det ena mordiska riffet efter det andra som täcker spektrat från Thrash till Punk. 

Producerat av vännen Andy Classen, som förstod truppens anda och lyfter allt till en ny nivå. Klar 

Vinyl LP.

%[2u02vv-fbjjbj]

BDHW RecordsPK: LP: BDHW099LP Punk/Hard CoreRelease: 20220909

Ryker's - Ours Was A Noble Cause (Clear Vinyl LP)

S020
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Det finns bara ett fåtal album som skulle kunna nämnas som ett avgörande ögonblick i mörk 

musik under det senaste decenniet, och ett av dem skulle vara She Past Aways Belirdi Gece 

(Natten dök upp) från 2012. Det skulle kunna sägas att 2010-talets våg av darkwave-genren 

definieras av detta album. Albumet skrivet av Volkan Caner, Idris Akbulut och Doruk Öztürkcan 

från Bursa, Turkiet, dök upp från ingenstans och smög sig sakta på intet ont anande fans av 

genren. Omedelbart kändes She Past Away som en reinkarnation av Sisters of Mercy med sin 

knäppa trummaskin under Caners brölande sång som sjöngs på turkiska. Eller, vidare, She Past 

Away är det länge förlorade barnet till 1980-talets postpunkband som Clan of Xymox, Joy 

Division och The Cure.

)[0p6uv0-bdhdbd]

Fabrika RecordsPK: CD: DS222 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

She Past Away - Belirdi Gece

S011

She Past Aways andra album från 2015. Deras första album, Belirdi Gece, introducerade den 

turkiska trions postpunksensibilitet över dansbara beats - ett hopkok av melankoliska ljud som 

grep tag i darkwave-scenen. She Past Away blev förtruppen av darkwave-artister på 2010-talet. 

Med Caners djupa, sång och deras slagkraftiga trummaskin är det lätt att jämföra dem med vissa 

1980-talsband som är hjältar i gothscenen (The Cure, Clan of Xymox, Sisters of Mercy).

![648275-dfhddj]

Fabrika RecordsPK: CD: DS172 Goth/DarkwaveRelease: 20220909

She Past Away - Narin Yalnizlik

S011

Gatefold Klar Vinyl LP.
![884388-igiech]

Lupus LoungePK: LP: WOLF009LPC1 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Silencer - Death, Pierce Me (Clear Vinyl LP)

S019

Från en direktsänd FM-sändning inspelad i Electric Ladyland Studios, New York City, NY, 23 juli 

1990. Anses bland fansen vara en av de bästa showerna som pojkarna någonsin spelat, och 

fortfarande omtalad, är denna extraordinära show nu tillgänglig i sin helhet på denna CD.

![823564-adgcji]

IconographyPK: CD: ICON089 RockRelease: 20220909

Ted Nugent & Damn Yankees - Electrified In Ladyland (Live Broadcast 1990)

S011

För fans av Alvin Lee, Ten Years After. Inspelad på HsD, Erfurt, Tyskland den 24 mars 2018. 

Dessutom ingår bandets semiakustiska avsnitt av deras nuvarande liveshow som innehåller tre 

spår från de allra första dagarna 1967: "Portable People", "Don't Want You Woman" " & "Losing 

The Dogs". Exklusivt för Deluxe Edition är bonuslåtarna "I Say Yeah" och en fantastisk version av 

Robert Johnson-klassikern 30-20 Blues framförd av basisten Colin Hodgkinson. Början på deras 

berömmelse var deras framträdande på Woodstock Music and Arts Festival i augusti 1969. 

Publiken hänfördes av intensiteten i bandets framträdande och deras unika kombination av jazz, 

blues och rock, och deras gåtfulla frontman Alvin Lee. Detta gjorde dem till ett av de största 

banden tidigt 70-tal.

![691026-bhidje]

Deko EntertainmentPK: CD: DEKO10652 Hard rock,Heavy MetalRelease: 20220909

Ten Years After - Naturally Live (Deluxe Edition)

S013
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Från en direktsänd FM-sändning inspelad på Eagles Auditorium, Seattle, WA,

22 mars 1969. Ten Years After framförde en fantastisk uppsättning med klassiska bluescovers 

blandat med Lee-original (krediterat till hans födelsenamn Graham Barnes, som han 

komponerade under), vilket bäddade för en konsert som förblir en fan-favorit än i dag.

![823564-adgbic]

GossipPK: CD: GOSS061 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Ten Years After - Seattle 1969 (Live Broadcast 1969)

S011

Strålande och fräscht klingande tredje album från nedre Saxoxy's finaste Black Metal-akt 

Toadeater, ett av de ledande och mer intressanta banden inom dagens Black Metal-scen världen 

över.

%[0s66up-hfajci]

FDA - RekotzPK: CD: FDA167 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Toadeater - Bexadde

S011

Strålande och fräscht klingande tredje album från nedre Saxoxy's finaste Black Metal-akt 

Toadeater, ett av de ledande och mer intressanta banden inom dagens Black Metal-scen världen 

över. Vinyl LP, limiterad till 500 exemplar.

%[0s66up-hfbabh]

FDA - RekotzPK: LP: FDA167LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Toadeater - Bexadde (Vinyl LP)

S018

Trauma är mycket stolta över dessa elva spår du är på väg att uppleva! Denna samling av låtar 

skrevs under en mörk tid för bandet och världen som helhet under pandemin 2020. Snabba, arga 

och tunga gitarriff, dunkande trummor, dånande bas och såklart grym sång på det. För att 

sammanfatta "Awakening", är detta en fest för alla Heavy/Thrash Metal-fans från hela världen 

att sätta tänderna i! Limiterad Blå Vinyl LP.

%[0q84uu-jcchig]

Massacre RecordsPK: LP: MASLB1278 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Trauma - Awakening (Blue Vinyl LP)

S021

Trauma är mycket stolta över dessa elva spår du är på väg att uppleva! Denna samling av låtar 

skrevs under en mörk tid för bandet och världen som helhet under pandemin 2020. Snabba, arga 

och tunga gitarriff, dunkande trummor, dånande bas och såklart grym sång på det. För att 

sammanfatta "Awakening", är detta en fest för alla Heavy/Thrash Metal-fans från hela världen 

att sätta tänderna i! Limiterad Clear Vinyl LP.

%[0q84uu-jdchif]

Massacre RecordsPK: LP: MASLC1278 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Trauma - Awakening (Clear Vinyl LP)

S021
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Trauma är mycket stolta över dessa elva spår du är på väg att uppleva! Denna samling av låtar 

skrevs under en mörk tid för bandet och världen som helhet under pandemin 2020. Snabba, arga 

och tunga gitarriff, dunkande trummor, dånande bas och såklart grym sång på det. För att 

sammanfatta "Awakening", är detta en fest för alla Heavy/Thrash Metal-fans från hela världen 

att sätta tänderna i!

%[0q84uu-jbchih]

Massacre RecordsPK: CD: MASD1278 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Trauma - Awakening (Digipack)

S011

Från en live FM-sändning inspelad i California Hall, San Francisco, CA, 15 maj 1981.
![823564-adgcib]

UnicornPK: CD: UNCD054 Pop,rock,soulRelease: 20220909

U2 - San Francisco (Live Broadcast 1981)

S011

Valborg har alltid varit villiga att experimentera, flytta gränser, och samtidigt som de alltid varit 

trogna sin hårda musikaliska kärna, har tyskarna aldrig hållit sig till en speciell box samtidigt som 

de medvetet undvikit att bli instängda i ett stilistiskt hörn. Som ett resultat har många stämplar 

applicerats på deras sound: Doom, Blackened Death Metal, Industrial bland annat. På sitt 

åttonde album "Der Alte" tar Valborg ett ganska reduktionistiskt grepp. Spåren hålls medvetet 

korta, använder sig av enkla strukturer, brutala, samtidigt som de använder sig av extrem sång 

och deras karaktäristiska kompromisslösa trumspel. Svart Vinyl LP.

![884388-igejig]

Lupus LoungePK: LP: WOLF129LP Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Valborg - Der Alte (Black Vinyl LP)

S022

Valborg har alltid varit villiga att experimentera, flytta gränser, och samtidigt som de alltid varit 

trogna sin hårda musikaliska kärna, har tyskarna aldrig hållit sig till en speciell box samtidigt som 

de medvetet undvikit att bli instängda i ett stilistiskt hörn. Som ett resultat har många stämplar 

applicerats på deras sound: Doom, Blackened Death Metal, Industrial bland annat. På sitt 

åttonde album "Der Alte" tar Valborg ett ganska reduktionistiskt grepp. Spåren hålls medvetet 

korta, använder sig av enkla strukturer, brutala, samtidigt som de använder sig av extrem sång 

och deras karaktäristiska kompromisslösa trumspel.

![884388-igejhj]

Lupus LoungePK: CD: WOLF129 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Valborg - Der Alte (Digisleeve)

S010

Valborg har alltid varit villiga att experimentera, flytta gränser, och samtidigt som de alltid varit 

trogna sin hårda musikaliska kärna, har tyskarna aldrig hållit sig till en speciell box samtidigt som 

de medvetet undvikit att bli instängda i ett stilistiskt hörn. Som ett resultat har många stämplar 

applicerats på deras sound: Doom, Blackened Death Metal, Industrial bland annat. På sitt 

åttonde album "Der Alte" tar Valborg ett ganska reduktionistiskt grepp. Spåren hålls medvetet 

korta, använder sig av enkla strukturer, brutala, samtidigt som de använder sig av extrem sång 

och deras karaktäristiska kompromisslösa trumspel. Transparent Gul Vinyl LP.

![884388-igejjd]

Lupus LoungePK: LP: WOLF129LPC Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Valborg - Der Alte (Transparent Yellow Vinyl LP)

S024
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Murder In The Frontrow San Francisco Bay Area Thrash Metal Story - When Only the Music 

Mattered! Filmen är en social studie av en grupp unga människor som trotsar oddsen och bygger 

något för sig själva. Med Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Exodus, Testamentet, Death 

Angel, Besatt och många fler! Blu-Ray Disc.

![760137-baajdf]

MVD VISUALPK: BLU: MVDBR10093 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Various Artists - Murder In The Frontrow - San Francisco Bay (BluRay

S017

Neo-krautrocklegenderna Vibravoid med The Clocks That Time Forgot. Vibravoid är, som alltid, 

närmare tidens puls än möjligt, en återspegling av vår tid, kraftfullt som en perfekt poplåt, eller 

en hemsk väckarklocka som är som LSD med fuzz och ekoeffekter - precis som det var på 

60-talet. Vibravoid höjer sin egen ribba och berikar tysk Neo-psyk och Kraut Rock med ytterligare 

aspekter, ett av de mest intressanta banden de senaste 30 åren.

%[0t92tp-fajdfg]

Stoned KarmaPK: CD: SK24 RockRelease: 20220909

Vibravoid - Clocks That Time Forgot The

S011

Neo-krautrocklegenderna Vibravoid med The Clocks That Time Forgot. Vibravoid är, som alltid, 

närmare tidens puls än möjligt, en återspegling av vår tid, kraftfullt som en perfekt poplåt, eller 

en hemsk väckarklocka som är som LSD med fuzz och ekoeffekter - precis som det var på 

60-talet. Vibravoid höjer sin egen ribba och berikar tysk Neo-psyk och Kraut Rock med ytterligare 

aspekter, ett av de mest intressanta banden de senaste 30 åren. Vinyl LP.

%[0t92tp-fajdej]

Stoned KarmaPK: LP: SKLP24 RockRelease: 20220909

Vibravoid - Clocks That Time Forgot The (Vinyl LP)

S021

Smutsig, obönhörlig deathmetal med inslag av punk, doom metal och grindcore. Producerad av 

Jacob Bredahl (Panzerchrist, HatesSphere, Thorium) på Dead Rat Studio och mastrad av Brad 

Boatright på Audiosiege (Obituary, Nails, Full Of Hell). För fans av Cannibal Corpse, Obituary & 

Morbid Angel.

&[7oo90v-chbbbi]

Emanzipation ProductionsPK: CD: 1187242 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Wayward Dawn - All-Consuming Void

S011

Smutsig, obönhörlig deathmetal med inslag av punk, doom metal och grindcore. Producerad av 

Jacob Bredahl (Panzerchrist, HatesSphere, Thorium) på Dead Rat Studio och mastrad av Brad 

Boatright på Audiosiege (Obituary, Nails, Full Of Hell). För fans av Cannibal Corpse, Obituary & 

Morbid Angel. Orange Vinyl LP.

&[7oo90v-chbbcf]

Emanzipation ProductionsPK: LP: 1187241 Death/Thrash/BlackRelease: 20220909

Wayward Dawn - All-Consuming Void (Orange Vinyl LP)

S016



NEWS week 36 | 2022

Mannen, bandet, punkmyten, none-hit-undret, den frånvarande sångaren, comeback (och 

tillbaka, och tillbaka igen) kungen av comebacks. Fem decennier av heroisk excentricitet och 

svårfångad musikalitet. Den här historien har allt och mycket mer. Med helt nya intervjuer med 

Dave Berk, Slimy Toad, Xerxes och Johnny själv. Bandet bildades i Croydon i maj 1974 och var ett 

proto-punkband, som till en början kallade sig Johnny Moped and the 5 Arrogant Superstars 

innan de återgick till bara Johnny Moped i januari 1975. De blev ett av de banbrytande 

punkbanden som spelade på Londons legendariska Roxy.

*[7wp9p6-cdchcd]

Damaged GoodsPK: BOK: 9781916232723 Punk/Hard CoreRelease: 20220909

Williams Simon 1-2 Cut Your Hair - Johnny Moped Story The

S013

Från en direktsänd FM-sändning inspelad i Boston Garden, Boston, MA, 11 december 1974. 

Denna 2CD, som aldrig tidigare släppts, innehåller denna anmärkningsvärda show i sin helhet för 

första gången.

![823564-adgdhd]

GossipPK: CD: GOSS2CD062 Pop,rock,soulRelease: 20220909

Yes - Boston Garden (2 CD) Live Broadcast 1974

S012


