
ÚVOD – Syn Matky Európy 
  
Biela Rasa má vo svojej dlhodobej a hrdej histórií nekonečný sprievod slávnych hrdinov ,ktorí svoje životy obetovali 
pre našu vec – pre vec oddanosti k Bielej Rase. 
Takým mužom je aj Ian Stuart Donaldson. 
Spomienka na Iana Stuarta je spomienkou na ozajstného Árijca ,ktorý zomrel pre svoje hodnoty, bol výnimočný, 
osoba so vznešeným charakterom, cťou, odvahou a statočnosťou. Ozajstný hrdina. Ian Stuart pre našu vec spravil 
možno viac ako ktokoľvek, kto je stále nažive a bojuje proti nepriateľom Bielej Rasy. Bol spevákom 
v najuznávanejšej Skinhedskej kapele akú kedy svet poznal –Skrewdriver, tak isto sformoval aj svoje vlastné hnutie –
Blood and Honour. Hnutie ,ktorým prebudil a vyburcoval bielu mládež po celom svete. Hlasným revom zničil sieť lží 
a poloprávd propagovaných politickými a rasovými nepriateľmi nášho národa a rasy. Aj napriek Ianovej smrti sa jeho 
hlas a odkaz stáva čoraz silnejším na celom svete, zanechal nám obrovské množstvo nahrávok so skupinami 
Skrewdriver, White Diamond, The Klansmen a množstvo sólových piesní. Árijská mládež sveta realizuje pravdu, 
pokračuje v prebúdzaní s hrdosťou v srdci a plameňom v očiach ,ako hnutie Blood and Honour kráča stále vpred. 
Každý Árijec má na výber: Vzdorovať anti-Árijskej ,sionistickej tyranii ,pod ktorou musíme žiť alebo akceptovať 
vládu židovských vládcov ,byť poslušný a pokorný. Voľba medzi Árijcom a židovským prisluhovačom je 
jednoduchá. 
Ian Stuart viedol celoživotný boj proti podvratnej činnosti komunizmu a vláde votrelcov, aj napriek represiám 
politikov, polície a ľavičiarov nikdy nezradil svoje ideály a nikdy sa nepodrobil vláde ZOG. 
Dal som dokopy Ianovu biografiu venovanú jeho životu, odvahe a obetovaniu, aby sa udržala nažive spomienka na 
úžasného muža, pravého novodobého bieleho bojovníka. Ian Stuart mi otvoril oči a taktiež mnohým ďalším. 
Spomínam si na deň ,keď som prvýkrát začul jeho hlas znejúci z mojich reproduktorov, vysielajúci strelu adrenalínu 
do môjho tela a od toho dňa sa môj život úplne zmenil. V každej svojej piesni spieval o pravde, zovretých Bielych 
pästiach, slávnej histórií našich predkov a o svetlejšej a krajšej budúcnosti pre bielu mládež, ktorá má odvahu snívať 
a bojovať. 
Ian Stuart reprezentuje neskrotného ducha odvahy a sily ,ktorý koluje v žilách Národných Socialistov, naše bojové 
zástavy sú nasiaknuté jeho krvou, prilieva olej do ohňa ,ktorý horí hlboko v našich srdciach. Národný Socializmus je 
pre odvážne srdcia a tvrdého ducha. Ako Národný Socialisti máme v sebe niečo mimoriadne – vnútornú silu 
charakteru. Mali by sme byť dômyselní a bezcitní, byť schopní vstať na odpor ,stretnúť a poraziť akékoľvek 
prekážky, ktoré nás sprevádzajú na ceste k víťazstvu. Život Iana Stuarta bol Boj v službách tejto mocnej idey. Ian 
vztýčil zástavu úderného práporu, žiarivú a lesknúcu sa pod slnečnými lúčmi, vstáva zástava Hákového Kríža 
,symbol znovuzrodenia. 
  

IAN STUART – DIAMANT V PRACHU  
(Beny ,Blackpool 20.apríl 2001) 

  
  
  
  

1.Gotta be young 
  
Rok 1950 bol čas nových začiatkov. Roger Bannister, 25 ročný študent medicíny z nemocnice Svätej Márie 
v Londýne, prekonal rekord v behu na jednu míľu pod jednu minútu. Včelár menom Edmund Hillary sa vyšplhal do 
výšky 29 028 stôp a pokoril Everest. Kráľovná Alžbeta II. bola korunovaná. Umrel hanebný sovietsky vodca Josip 
Stalin. Rocky Marciano sa stal majstrom sveta v boxe v ťažkej váhe. Hollywoodske kultové postavy z 1950teho zo 
strieborného plátna ako napríklad rebel James Byron Dean a zmyselný sex-symbol Marilyn Monroe, imidžovo bokmi 
krútiaci rodák z Mississippi Elvis Aaron Presley a novoobjavený boom Rock n Rollu vynájdený Billom Haleym 
vypovedali ako znak novej mládežníckej subkultúre, úsvit prvých teenagerov. 
Dr. Herbert Funck a Dr. Klaus Maertens si otvorili továreň na výrobu topánok v Mníchove a 11. augusta 1957 
v laboratóriách Nuffield Radio Astronomy Alfred Charles Bernard Lovell dokončil prácu na najväčšom teleskope. 
Iba 50 míľ odtiaľ sa v rovnakom čase narodilo dieťa vo Viktóriinej nemocnici v Blackpoole v Anglicku. Jeho meno 
bolo Ian Stuart Donaldson. 
Keby to bolo možné a mohli by ste sa pozrieť do okuláru Lovellovho teleskopu tej letnej noci 11. augusta 1957, 
vzhliadnuť k hviezdam a vidieť osud toho dieťaťa, videli by ste život plný rebélie, preplnený neskonalou láskou 
k vlasti a rase, muža, ktorý sa nepoddal, muža zavraždeného za svoj názor. 
Zatiaľ, čo v roku 1950 bol dospievajúcim rebelom, predzvesť rokov 70tych a nový úsvit Skrewdriveru spôsobili, že 
teenager sa znova narodil a z tlejúceho uhlia nehasnúceho ohňa sa plamene rebélie znova prebrali k životu. V tomto 



období bola mládež uvedomelá, rebeli z presvedčenia, mládež sa mobilizovala proti červenému frontu a davovej 
psychóze. 
  

„Dôležitosť našej úlohy sa takmer vymyká chápaniu. Niekedy štátny útlak, odpor červených 
a zrada členov z nášho stredu nás všetkých doháňajú k pocitu vzdať sa – ale my musíme pokračovať v boji za 
každú cenu. Náš boj začína v Európe a pokrýva celý Biely Svet. Určité momenty v našich životoch nás nútia si 

uvedomiť obrovskú dôležitosť našej úlohy. Prekrásna architektúra vo Flámskom meste stelesňovala európskeho 
génia – večer v Rotterdame, tak iskrili svetlá veľkého holandského mesta, ako sme my boli privítaní našimi 
kamarátmi; popoludnie v Štokholme, mráz na zemi, potom cesta vlakom do Göteborgu ako kráska Švédska 
a Škandinávie ma hypnotizujú. Myslím na Nemecko, Francúzsko, Taliansko a všetky ostatné veľké národy 

v Európe. Potom myslím na našich bratrancov v U.S.A., Austrálii a ďalej. Bieli muži vybudovali tieto národy 
a keď Bieli muži nepovstanú a nepobijú ich nepriateľov, náš svet sa rozpadne. Ak sa toto stane, ak sa vytratíme, 

niekedy a niekde, duchovia bojovníkov, ktorí bojovali povstanú a obvinia tých zbabelcov, ktorí nebojovali. To bude 
deň zúčtovania. Každý z nás sa musí nejakým spôsobom zúčastniť a moje piesne sú iba malá  časť z toho, 

čím dúfam prispejem pre záchranu Bielej Rasy.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Ianovi rodičia, Arthur Donaldson, ktorý sa narodil v priemyselnom meste Wigan a Irene Whitehead, ktorá vyrástla 
v Hyde, Greater Manchester sa vzali roku 1953 a zriadili si trojizbový byt v Poulton-Le-Fylde v oblasti Blackpoolu. 
Ian žil päť rokov ako jedináčik kým sa nenarodil jeho brat Anthony, veľmi sa tešil, že bude mať malého spoločníka, 
s ktorým sa bude môcť hrávať. I keď o niekoľko rokov sa dvojica úplne rozišla. Irene bola srdcom rodiny, starala sa o 
domácnosť, jednoducho povedané bola zaneprázdnená matka. Zatiaľ čo ich otec ,inžinier, bol vcelku spokojný a 
šťastný ,aj napriek tvrdej práci, že vlastní obchod s náradím, ktorý im zaručoval finančné zabezpečenie. 
Ako dieťa bol Ian doma iba zriedkavo, stále čosi vyvádzal, najčastejšie sa šplhal na stromy a hral podobné nezbedné 
hry. Keď prišiel domov z najrôznejších dobrodružstiev býval bežne doškriabaný a poudieraný. 
Najväčšou neresťou mladého Iana bol futbal, bol takým malým atlétom a exceloval vo väčšine športov. Pomohlo mu 
to v roku 1968, keď sa zapísal na strednú školu v Baines v Poultone. Jeho prezývka v triede bola „Don“ alebo „The 
Don“ a nedlho po zápise do Baines bol prijatý do školského futbalového tímu. 
Ian mal radosť z výzvy a vložil by všetko úsilie do naplnenia určitej ambície a stretnutia sa s tou výzvou, tak ako to 
bolo v prípade jeho záľuby vo futbale. V škole Ian tvrdo trénoval a vkladal veľmi veľa úsilia do futbalových 
tréningov, nakoniec sa stal celkom šikovným hráčom vzhľadom na svoj vek. Niekoľko futbalových hľadačov 
talentov sa prišlo pozrieť na Iana ako hrá a niektorí z nich boli pripravený upísať ho svojim klubom, ale Ian ich 
všetkých odmietol. Vedel, že raz sa môže stretnúť s výzvou  a splniť si sen stať sa futbalistom, pre Iana však už výzva 
neexistovala,  táto myšlienka ho unudila a upriamil svoju pozornosť na niečo nové. Niet pochýb, že ak budú nejakí 
psychológovia, psychiatri a iní takzvaní „experti“ čítať túto biografiu, budú sa snažiť vysvetliť ako pracoval Ianov 
mozog. Budú sa snažiť o zloženie aspektov jeho života a okolností, ktoré sa udiali v jeho detstve a zisťovať príčiny, 
ktoré spravili z Iana diabolského Nacistu. Prepáčte Dr. Jung, ale pokiaľ viem Ian bol normálne, úplne zdravé, dobre 
vyvinuté dieťa, ktoré vyrástlo v stabilných podmienkach, milujúcej a starostlivej rodiny. 
  
Skinheads sa prvýkrát verejne uviedli v júli 1969 na koncerte Rolling Stones v Hyde Parku v Londýne. Nasledujúci 
rok spisovateľ Richard Allen ( skutočným menom James ) napísal román o mladom Skinheadovi menom Joe 
Hawkins. Kniha sa predávala na tisíce a pomohla kult spopularizovať. Londýn by mal byť vždy biely, Cockney, 
pravý britský. To bola filozofia Joa Hawkinsa. Negri v Brixtone, židia v Golders Green a imigrácia bola ako 
parazitický príliv na dennom poriadku, toto Joa hnevalo. 
Išiel do Brightonu a nakopal nejakých hipíkov. Potom pretiahol nejakú slečinku a zas sa obliekol : traky, nové 
martensy a priliehavé levisky takže jeho boty bolo vidno v celej ich neskrotnej kráse. Vo svete Joa Hawkinsa ženy 
existovali iba pre svoje kozy ( ktoré im väčšinou hopsali ) . Muži existovali iba na to aby mali rozbité hlavy prípadne 
ich rozbíjali. 
  
Písal sa rok 1970. Na konci roku bol „Skinhead“ na zozname desiatich najpredávanejších bestsellerov a čítal ho snáď 
každý “boot boy“. 
Je zaujímavé poznamenať, že v treťom románe Richarda Allena  „Skinhead Girls“ sa skin menom Ian Donaldson 
zapojí do výtržností, ale žiaľ je to len zhoda náhod a nemá žiadne prepojenie na našu podstatu! 
The Don bol na škole tretí rok a získal si reputáciu mrzutca. Ian v tých časoch nevynechal žiadnu akciu a onedlho už 
obúval Martensky  a holil si hlavu. 



Blackpool je pestrofarebné mesto a stáva sa najväčším prímorským centrom na severe Anglicka, kde si Ian vždy 
našiel nejakú činnosť. Cez víkend Ian a jeho kamaráti bratia McKayovci, ktorí žili oproti nemu, John Grinton, ktorý 
býval vedľa a banda chalanov zo školy si zvykli spraviť výlet do Blackpoolu. 
Banda pomaly vykračovala po golden mile a narážala do turistov,  postávali pod vežou, chodili popri rock stalls 
v Harringtonách a vysokých botách. Horúci letný vzduch naplnený arómou cukrovej vaty a voňavých párkov. 
Pozerali sa po dievčatách na Central Pier pigging, jedli zemiačky s kečupom a skúšali šťastie na výherných 
automatoch. Teenageri, túlajúca sa mladá krv, hladná po vzrušení pijúc snáď všetko, čo môže krčma ponúknuť. 
Ian ukončil školu s obstojnými výsledkami a našiel si prácu. 
V tej dobe Skins móda začala zaspávať a veľké množstvo Skinheadov si nechalo narásť vlasy. Ian a jeho kamaráti 
boli zahľadení čoraz viac do rockovej hudby, najmä do Rolling Stones a The Who. 
  
“Keby som si mal vybrať jednu skupinu, ktorá ma ovplyvnila najviac, povedal by som, že Rolling Stones. Mnoho 
ľudí v tomto so mnou nesúhlasí, ale ja vždy obdivujem cestu, ktorou Stones prešli, dosiahli čo chceli, navzdory 

častému nepriateľskému postoju médií.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Sean McKay hral chvíľu na gitaru a Grinny sa učil na bicích. Ian vedel zahrať pár akordov na akustickej gitare, ktorú 
mal doma a Phil Walmesly, starý kamarát partie z Baines, vedel hrať na basovej gitare a nebol ani zlým spevákom. 
A tak sa chalani rozhodli, že si založia kapelu. Po počiatočnom chaose pri zohrávaní nástrojov začali produkovať 
niekoľko slušných cover verzií, bolo však nutné uskutočniť pár zmien v zostave. Phil mal na starosti vedúcu gitaru, 
Sean si vzal basovú, Ian robil vokály a Seanov brat Kev basy. Na začiatku decembra 1975 kamaráti oficiálne 
sformovali skupinu a nazvali sa Tumbling Dice ( Kotúľajúce sa kocky ) po rovnomennej pesničke od Rolling Stones 
napísanej v roku 1972 z albumu Exile On Main St. 
  

KRÁTKA HISTÓRIA TUMBLING DICE  
Prvý koncert Thumbling Dice sa uskutočnil na Nový rok 1976 v Newton Hall Holiday Camp. Kapela hrala 30 minút 
prehrané verzie od Stones, Free a The Who. Prvý koncert bol celkom vydarený až na jednu sťažnosť, hrali príliš 
nahlas. Ich zárobok bol 0 £. O 2 týždne neskôr, štvrtok 15.januára, boli Tumbling Dice rezervovaní na súkromnú 
diskotéku v Cleveleys Philharmonic Society. Kapela zahrala dva 30 minútové sety a zarobili svoje prvé peniaze. 
Spravili dobrý dojem, ale boli stále neskúsení. Počas druhej polovice setu bola privolaná polícia kvôli sťažnostiam, že 
skupina je príliš hlučná! Zárobok bol 3 £. 
Sobota 31.január, diskotéka Hambleton. Hrali v zlých podmienkach, museli sa tlačiť na malom javisku a takisto im 
poskytli zlú aparatúru (P.A) ale svetlo stroboskopu dodalo celému vystúpeniu fajn atmosféru. Cover verzie Riot In 
Cell Block N° 9 a All Right Now boli odohraté veľmi kvalitne. Výplata bola 10£. 
Vo Štvrtok 5.februára sa skupina zúčastnila na konkurze talentov  v klube Brunswick v Blackpoole. Po troch 
predchádzajúcich kapelách nasledoval Tumbling Dice, Ian si myslel, že sú najlepší z toho množstva zlých ,ktoré sa 
konkurzu zúčastnili a dosť veľa ľudí si myslelo, že ich prijmú. Chlap vonku povedal, že by im zariadil nejaké 
objednávky na koncert a poradil im investovať do dodávky. Zisk bol 0 £. 
Diskotéka Hambleton, Sobota 28.februára. Opäť malé javisko a patetický dav. Nejaký chlapík, ktorému sa nepáčila 
hudba sa snažil chalanom znechutiť večer. Bol to Philov prvý večer s novou gitarou a nejaký idiot sa začal sťažovať, 
že skupina bola prehnane hlučná, tak to nakoniec skončilo tak, že mu Ian strelil facku! Zisk 0 £. 
Streda 3.marca. Diskotéka U18´s Teanlowe v Poultone. Skupina zahrala dva kvalitné 30 minútové sety, ktoré na 
publikum spravili dojem.. Zisk opäť 0£. 
O dva týždne neskôr sa Tumbling Dice znovu vrátili na diskotéku U18´s Teanlowe. Chlapci zahrali opäť veľmi 
dobre. Druhá skupina ,Moocher, bola vypískaná z javiska. Zisk 0£. 
Utorok 30.marca., Ian a chalani vystúpili už po tretí krát na diskotéke Teanlowe pre strednú školu z Baines. Druhou 
kapelou boli zase Moocher ,ale ako minule nespravili dobrý dojem. Tumbling Dice zahrali prvý set priemerne aj 
napriek zlej aparatúre a v druhom to roztočili  s piesňou Paranoid od Black Sabbath. Grinny podal veľmi dobrý 
výkon. Výplata bola 8£. 
Prvú aprílovú sobotu 1976 sa partia pohádala s Grinnym kvôli niečomu a vlastne ničomu. Kamarát skupiny Steve 
Gaiter ho nahradil za bicími. 
V stredu 14.apríla sa Tumbling Dice pokúšali o šťastie na ďalšej súťaži talentov tento krát vo Welcome Inn. Zo 
siedmich účinkujúcich skončili Tumbling Dice šiesty. Steve hral dobre vzhľadom na to, že to bolo jeho prvé 
vystúpenie, ale Ian si aj tak o celej veci myslel, že to bol veľký podvod. Organizátori nedali skupine žiaden čas na 
naladenie nástrojov, výsledkom toho bolo, že všetky gitary boli rozladené a skupina vyznela otrasne! Zisk 0£. 



O 80 dní Tumbling Dice koncertovali u Papa Jenks spolu s Eager Beaver a Jenks Revolution. Chlapcom sa darilo 
celkom dobre ,ale niekto z publika sa sťažoval (verte či nie) že skupina nebola dosť hlasná! Koncertu sa zúčastnil aj 
majiteľ baru Dixon a veľmi sa mu páčilo čo videl, tak si kapelu objednal. Zisk bol 7.50£. 
14.mája skupina cestovala do klubu The Mill House Rock v Blackburne, Ian po pár pivách skončil tancujúc na 
javisku. Niekto z davu ich doprevádzal harmonikou a môžeme konštatovať, že skupina zahrala jeden zo svojich 
najlepších doterajších koncertov. Zisk bol 20£. Carters Arms Social Club, Preston. Nedeľa 16.mája. Prvý set 
neodohrali dostačujúco nahlas vyznelo to skôr utiahnuto. Druhý zahrali o dosť hlasnejšie, lepšie, čo sa publiku páčilo. 
Výplata bola 18£. Piatok 21.mája. Majitel Dixon baru dodržal svoje slovo a Tumbling Dice odohrali na dohodnutom 
mieste ďalší koncert. Skupina nehrala zrovna úžasne, navyše sála bola plná veteránov a prehrané verzie od Rolling 
Stones neboli skutočne podľa ich chuti, majiteľ im však aj napriek tomu sľúbil ďalšie rezervácie. Zarobili 20£. 
O 8 dní neskôr hrali chlapci v Grange Park Community Center v Blackpoole. Očakávali dobré vystúpenie, pretože 
miesto malo slušnú reklamu. Žiaľ niekto na oznámení uviedol zlý dátum. Piatok namiesto soboty, takže prišla iba 
hŕstka divákov. Nejaký chlapík bol ich hudbou skutočne ohúrený a chcel ich menežovať, naznak toho ,že si 
nevymýšľa im do kasy vhodil 100£. Zisk bol 25£. 
Streda 2.jún, skupina sa vybrala na výlet do The Red Well Pub v Carnforthe. Hrali celkom dobre pre množstvo 
tancujúcich a tlieskajúcich divákov, Ian bol však trocha nahnevaný kvôli mikrofónu, ktorý mu počas držania dával 
elektrošoky ! Zárobok bol 20£. 
O 3 dni neskôr bola kapela opäť na cestách, tento krát do Prestonu do Carters Arms Social Clubu. Chris z Eager 
Beaver sa pridal na pódiu v Johnny B. Goode. Zisk bol 20£. 
Knott End Social Club piatok 11.jún. Publikum bolo spočiatku malé ,ale ako sa rozozvučali gitary a Ianov spev, 
začali prichádzať ľudia. Hrali excelentne, všetci spievali a tancovali, vystúpenie sa skončilo tak trochu úsmevnou ,ale 
zároveň nebezpečnou scénou, keď Ian spadol z pódia. Zárobok 20£. 
V Nedeľu ,20.júna cestovali chalani hrať do Burnley v The Crossed Keys.  Hrali priemerne, nezišlo sa veľa ľudí, po 
vystúpení sa Ian sťažoval skupine, že potrebujú lepšiu aparatúru. Zarobili 20£. 
Louise Anna Bell Disco Grand Hotel v St Annes, streda 21.júla. Aparatúra dvakrát vykázala službu, chlapci po 
koncerte vyvolali bitku so Soulmenovym gangom. Zárobok 15£. 
Tri dni po návrate hrali v Grange Park Community Centre. Dav sa na koncerte bavil a tancoval. Chalani sa svojej 
úlohy ujali dobre a predstavili aj 5 vlastných piesní. Zisk 30£. 
O týždeň neskôr spravili 2 dňové mini-turné vo Whitehaven v Lake District. Priniesli si so sebou aj niekoľko svojich 
kamarátov. Prvú noc hrali v Lowca Social Clube, kde odohrali dva sety počas ktorých ľudia neustále tancovali. 
Niektoré veci museli opakovať aj trikrát. Zárobok 35£. Druhú noc hrala skupina vo Whitehaven Social Clube a opäť 
sa ukázali v tom najlepšom svetle. Vrátili sa ľudia z predošlej noci a ich hudbou sa nechali uniesť po druhý krát. 
Znovu museli 3krát opakovať a všetci zažili skvelú noc okrem manažéra klubu, ktorý povedal, že im nezaplatí 
pretože mu fanúšikovia skupiny zničili klub. Po dohováraní ho nakoniec presvedčili a zarobili 40£. 
Keď sa vrátili domov čakala ich ponuka od Londýnskej nahrávacej spoločnosti. Ak by to chlapci mysleli vážne 
pobalili by si kufre a presťahovali sa do hlavného mesta. Ian bol presvedčený, vedel že to je ten zlom, na ktorý čakali. 
Za menej ako rok sa z amatérskych muzikantov zarábajúcich 0£ stala malá skupina, ktorá si vybudovala 
poslucháčsku základňu a mohla pýtať 40£ za koncert plus teraz mali ponuku z Londýnskej nahrávacej spoločnosti, 
ktorá chcela, aby pre ňu nahrávali. Ian bol pripravený nasadnúť na vlak do Londýna, ale zvyšok skupiny si nebol taký 
istý a ako spečatenie ultimáta sa Sean McKay do Londýna odmietol presunúť. A tak sa Tumbling Dice rozpadli.   
  
  

2.Boots and Braces 
  
Keď sa kapela Tumbling Dice rozpadla, Ian sformoval novú skupinu a začal zdokonaľovať svoje schopnosti v hre na 
gitaru, v Tumbling Dice hral Ian na malej rytmickej gitare, ale teraz si však chcel písať texty sám a ako prvý krok 
k dosiahnutiu svojho cieľa videl v zdokonalení sa hry na gitaru. V minulosti bola väčšina piesní napísaná Seanom 
McKayom. 
Ian bral väčšiu časť svojej hudobnej inšpirácie od skupín ako The Who, The Rolling Stones, Free, Lynyrd Skynyrd a 
Led Zeppelin. Veľmi sa mu páčila energia a sila rockových hymien ako Freebird a Whole Lotta Love. 
V šesťdesiatych rokoch ,keď boli časy vcelku dobré, chceli mladí ľudia počúvať niečo tvrdšie a vzrastajúca rocková 
hudba prinášala posolstvo protestu a revolúcie. V polovici sedemdesiatych rokov bola situácia zase taká zlá ,že ľudia 
pre seba hľadali niečo jemnejšie. 
V hudbe nastal úpadok ,ktorý sa pokúsil odstrániť z textov akékoľvek odkazy. Radikálne vyhlásenia boli preč, 
únikovosť bola v móde a nasledovalo jedno zmiernenie za druhým. Johnovi Denverovi sa darilo, the Stylistics sa 
stávali úspešnejšími a Abba predala viac nahrávok ako ktokoľvek iný od čias The Beatles. 
Najväčší Britský objav v roku 1975 bola skupina Queen, ktorá mala s rock n´rollom spoločné asi toľko ako Charlieho 
anjeli s ozajstnými súkromnými detektívmi. Pre mladých ľudí Ianovho veku, neprichádzalo nič originálne. 



Jednoducho povedané, rocková hudba uviazla. Hudobný priemysel bol zrelý na prebudenie sa. Sid Vicious stál za 
kulisami a čakal kedy bude na rade aby dobyl rebelantského ducha mládeže. Deti boli unudené na smrť, prišiel čas 
zmien – mládež nemala v úmysle čakať na reči politikov ,ktoré už aj tak dobre poznali. História ich niečo naučila – 
upevňovanie je ťažké rozhýbať ,ale nie je nehybné ak za ním stojí sila počtov. 
Píše sa rok 1976 a táto éra so sebou prináša zrod nového zvuku, Punk. 
Ian so skupinou cestovali do Manchestru aby sa pozreli na vystúpenie Sex Pistols ,s ktorými hrali The Buzzocks 
a Slaughter and the Dogs. Zhrbený Johny Rotten do mikrofónu v Lesser Free Trade Hall, s jeho špicatými červenými 
vlasmi a zelenými zubami reval “Fucking“Anarchy“ pár stovkám potiacej sa a pogujúcej mládeže, bolo to niečo čo 
chalani mohli iba ťažko ignorovať. 
Kapela bola veľmi zaujatá týmto novým kultovým fenoménom – Punk, bolo to niečo nové, čerstvé, plné agresie 
a doplnené štipkou surového rebelantstva. Chlapci sa vrátili domov a Ian napísal niekoľko punkových piesní, ktoré 
potom kapela skúšala v miestnom bare. Ian bol zaneprázdnený učením sa hry na gitaru a kapela bola stále vo vývoji. 
Keď si už mysleli ,že by ich hudba mohla byť dobrá, rozhodli sa nahrať niektoré z tých punkových piesní a skúsiť 
šťastie u viacerých nahrávacích spoločností. Ian si skrížil prsty a dúfal ,že im osud dopraje. Na pár miestach im 
povedali ,že by aj mali záujem ,ale chcú počuť profesionálnu nahrávku, možno pretože pásku ,ktorú poslali nahrali 
v továrni na spracovanie kovov. Vyzeralo to tak, že budú mať šťastie. Chiswick Records požiadali kapelu aby prišli 
do ich Londýnskeho štúdia na schôdzku. Ted Carrol, bývalý manažér Thin Lizzy, bol predsedom Chiswick Records 
a podpísal s chalanmi zmluvu. Ako kapela ešte vtedy nemali názov a tak prišiel s menom Skrewdriver. Na jar roku 
1977 sa zrodila nová punková kapela !Prvý koncert Skrewdriveru sa konal v klube Andrewa Czekowskeho The 
Roxy, na Neal Street, WC2 16.apríla, nie dlho po tom vydali svoj prvý singel You're So Dumb ,pieseň ktorú dopĺňala 
Better off Crazy. Kapela –Ian ,Grinny, Kev a Phil sa presťahovali do Londýna aby boli blízko svojho nahrávacieho 
štúdia a aby dali o sebe vedieť pravidelnými vystúpeniami. Na jednom z takýchto koncertov reportér London 
Weekend Television zachytil Skrewdriver a o pár dní na to robili rozhovor v kaviarni pre Janet Street Porter, program 
sa volal “Rok punku“. 
S piesňou You're So Dumb veľmi nezapôsobila na ľudí z “vyššej vrstvy“, pretože to je pieseň proti drogám. Tým si, 
ale získali ľudí spomedzi working class council teda punks ,ktorí sa na branie drog pozerali ako na pokus detí z 
vyššej vrstvy byť rebelmi. Pieseň You're So Dumb potvrdila ,že Skrewdriver patrí medzi punkové kapely a Chiswick 
Records predĺžili zmluvu na ďalšie dva single a jedno LP.    

  
YOU'RE SO DUMB 

 
I'm just trying to get through to you, 

I ain't telling you what to do, 
If you don't keep away from valium, 
I think you're stupid, your so dumb. 

 
Chorus: 

You're so dumb! You're so dumb! 
 

Dole queue motley's gone right away, 
Down to the chemist to get some pills, 

Done all your money on chemicals, 
Buyin' anaesthetic to make you ill. 

 
Chorus 

 
Hey little brother stop fooling around, 

Taking this out on me, 
The last time you took that many, 

Doctor in a real rage, he said... 
 

Chorus 
 

Now that the little brother has gone away, 
They put him in a mental place, 

Don't give him pills just beat him up, 
Bruises all over his face. 

  



Anti-social, c/w prepracovaná verzia piesne od Rolling Stones - Nineteenth Nervous Breakdown, bola vydaná 
koncom roku 1977. Čoskoro sa vydal aj LP All Skrewd Up. Chvíľu po tom ako sa vydal singel a LP ,gitarista Phil 
Walmsley opustil Skrewdriver, ale jeho miesto  čoskoro obsadil starý kamarát kapely taktiež z Fylde, Ron Hartley. 
Stalo sa to niekedy v čase , keď boli chlapci pozvaní do štúdia BBC v Madia Vale aby zložili nejaké piesne pre 
posedenia Johna Peela. Skrewdriver nahral štyri skladby – Anti-Social, The Looner, pieseň o futbalovom násilí 
Streetfight a Non-Believer čo bola  protináboženská pieseň. 
  

“Nechodím do kostola alebo niečo podobné. Podľa môjho názoru ,mojou vierou je moja rasa“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Všetci členovia kapely boli veľmi milo prekvapení zvukovou kvalitou a technikou nahrávania. Nie dlho potom ako 
Ronny vstúpil do kapely, sa rozhodli zahodiť punkový imidž a nahradiť ho skinhedským. V podstate, všetci členovia 
kapely boli znechutení z toho ,že punk začína smerovať k ľavicovému krídlu. Čoskoro sa scéna obrátila na jednu 
veľkú módu ,ľudia iba pózovali a oblečenie sa stávalo prvoradou vecou. Veľa kamarátov ,ktorí chodili na koncerty 
boli Skinhedi a tak isto aj všetci členovia kapely ,takže sa všetci punku otočili chrbtom. Kapela bola veľmi šikovne 
krytá médiami. Hudba dodala dobrý vzhľad nahrávke All Skrewed Up LP a hudobný magazín New Musical Express 
napísal na vydaný album veľmi peknú recenziu. Plus Melody Maker a Record Mirror napísali ,že album stál za 
vypočutie. Situácia vyzerala dobre a budúcnosť Skrewdriveru bola jasná, dokonca jeden z fanúšikov kapely, Graham 
McPherson si povedal ,že  by nebolo na škodu zažiť 5 minút svojej slávy a tak začal spievať s miestnou kapelou - 
The North London Invaders. Dopyt po All Skrewed Up a Anti-Social oveľa predbehol popularitu ich debutového 
singlu You're So Dumb. Skrewdriver pravidelne koncertoval v okolí Londýnu a začal priťahovať nových 
prívržencov. Podporovali kapely ako Siouxie a The Banshees, 999 a The Boomtown Rats. 

“Hrali sme s Motorhead ,boli to ozaj poriadni chlapi. Vždy sme si sadli na drink s členmi iných kapiel ,keď sme 
aspoň raz navštívili jeden z ich koncertov. The Damned boli takisto super chlapíci ,veľmi sme ich podporovali.“ 

IAN STUART DONALDSON  
Teraz ,keď boli Skrewdriver oficiálne Skinhedskou kapelou ,punks sa začali vytrácať z davu poslucháčov 
a nahrádzali ich na krátko ostrihaní mladíci s drsným výzorom. Koncom sedemdesiatych rokov skinhedská scéna 
zažívala obrodenie, najväčší podiel na tom mal National Front, ktorý roku 1977 sformoval mládežnícke krídlo Young 
NF. Skrewdriver priťahovali davy. Mali možnosť nahrávať v štúdiách ako The Roxy a Vortex. Vyzeralo to tak, že 
chlapci boli na veľmi dobrej ceste k úspechu. Po tom ako bol na jednom koncerte zbitý Bob Geldof prívržencami 
Skrewdriveru, kapela získala reputáciu násilníkov čo vyvolalo vlnu odporu médií a skupinu označili za “hrdlorezov“ 
a “priaznivcov National Frontu“. Nasledovali ďalšie články o ich spojení s National Frontom alebo s British 
Movement, Marxistické hudobné médiá požadovali odsúdenie Skrewdriveru, rovnako ako aj ďalšia z vedúcich kapiel 
Sham69, ktorá označila publikum a prívržencov Skrewdriveru za rasistov. Vedúci člen kapely Sham69 Jimmy Pursey 
ochotne pritakával médiám za čo si vyslúžil uznanie vrchných predstaviteľov hudobného obchodu. Skrewdriver 
odmietali zradiť svojich najvernejších prívržencov, čo však znamenalo vojnu s médiami.       
“Jimy Pursey nebol nikdy Skinhed, spieval o tom ale nikdy ním nebol. V kapele pôsobil iba jeden Skinhed a bol to 

ich prvý bass gitarista, Alby. Bol jediným Skinhedom zo Sham69.“ 
IAN STUART DONALDSON  

Na jeseň roku 1978 Chiswick Records žiadali chlapcov aby zmenili svoj imidž a poslali ich na farmu v Peterbourghu 
aby pripravili nové LP. Po ich návrate si veľmi ostro vymenili názory s vedením a Teda Carolla poslali do čerta. To 
však malo za následok ,že bolo nemožné nájsť miesto kde by zahrali, neboli schopní vytvoriť nový nahrávací 
kontrakt a tak sa Skrewdriver rozpadá. Zbavení ilúzií skorumpovanou štruktúrou hudobného priemyslu v Londýne sa 
chalani vracajú do Blackpoolu so zámerom nájsť si prácu. Väčšina si našla prácu na okolitých stavbách budov zatiaľ 
čo Ian pracoval v umyvárni áut. Chiswick Records neskôr vydali LP Catch a Wave, na ktorom sa nachádzali aj 
niektoré nahrávky Skrewdriveru. Ian bol tak znechutený marxistami kontrolovanou hudobnou scénou, že sa začal 
bližšie zaujímať o národnú politiku. Hlavne sa snažil zistiť, prečo bola hudobná tlač natoľko vystrašená a prečo mala 
strach z vplyvu NF na hudobný biznis. V priebehu sedemdesiatych rokov sa rady National Frontu rozšírili podľa 
odhadov na 18 000 registrovaných členov. V októbri 1977 sa Front rozrástol na 44 Londýnskych divízií a 187 
provinčných skupín. Tlač na celom svete reagovala palcovými titulkami na prekvapujúci vzrast sily National Frontu. 
Ian si začal kupovať od NF publikácie a zúčastnil sa na niekoľkých mítingoch v Blackpoole. Bol presvedčený o tom 
čo počul na mítingoch a tak sa rozhodol napísať na hlavné veliteľstvo National Frontu ,ktoré sídlilo v Excalibur 
House, 73 Great Eastern Street, London E.C.2. a tak sa v apríli 1979 stal riadnym členom NF. Hudobné médiá v 
snahe Iana Stuarta pokoriť, z neho urobili hrozivého nepriateľa, ktorého prenasledovali po mnoho ďalších rokov. 



“Musíte spraviť aspoň trochu pre Britániu, niektorí z vás, ktorí ste sem dnes večer prišli možno nie ste členmi 
žiadnej organizácie, ale jednoducho sa pričiňte v boji za Britániu, získajte informácie o každej strane alebo 

organizácií a zvoľte si tú ,ktorá vám najviac vyhovuje. Nesmiete však ostať nečinní !“  

IAN STUART DONALDSON  

Masívny vzrast National Frontu spôsobil ,že nepriatelia nacionalizmu založili niekoľko skupín. Skins Against The 
Nazis začali v Hackney v júli 1978 a sformovala sa takisto aj Anti-Nazi League (ANaL). ANaL bola financovaná 
židmi a tajne vedená známou stranou Trotskyite Socialist Workers Party, ktorí otvorene volali po komunistickej 
diktatúre. ANaL sa z času na čas objavili na koncertoch organizovanými Rock Against Racism (RAR). S formáciou 
ANaL a ich hudobnou odnožou RAR, Young National Front založil svoju vlastnú organizáciu Rock Against 
Communism. Jimmy Pursey sa stal miláčikom tlače a zaradil sa medzi tých, ktorí stavajú úspech na prvé miesto. Vo 
všetkých rozhovoroch s novinami uviedol, že každý ich koncert sa nesie v znamení RAR. Ani jeden koncert vo 
Veľkej Británii neodohrali bez strachu z násilia pravicových skinhedov . Jeho bývalí fanúšikovia mu to však 
nezabudli a posledný koncert Sham 69 v Rainbow nedohrali do konca. Celé to bola obrovská pretvárka a Jimmy 
Pursey opustil pódium s vajcami na tvári. Už nikdy sa nevrátil. Na druhý deň asi 100 skinhedov rozbilo koncert 
“Prácu pre mladých“ Mladým Socialistom ,na ktorom vystúpili kapely The Ruts a Misty. 

“Sham si podrezali krky tým ,že nasrali tých ľudí, to je to čo ich na konci zničilo.“  

IAN STUART DONALDSON  

Ian bol čoskoro otrávený umývaním áut a tak si zbalil svoje veci a odcestoval naspäť do Londýna. S Grahamom 
'Suggsym' McPhersonom boli stále dobrí kamaráti. Sugssy bol jedným z roadies ,ktorí v roku 1977 obklopovali 
Skrewdriver. Teraz ,o dva roky neskôr, bol Sugssy spevákom v kapele Madness. Madness si vybudovali dobré meno 
v okolitých Londýnskych krčmách a v lete 1977 boli na veľmi dobrej ceste k sláve ,keď sa ich debutový singel The 
Prince vyšplhal na 16 miesto v hudobných rebríčkoch. Ian býval v Londýne v byte Sugssyho mami na Warren Street. 
Suggs si nedávno predtým než Ian prišiel do Londýna kúpil dom ,takže sa Ian mohol nasťahovať do jeho starej izby. 
Bolo to v časoch ,keď sa zoznámil s organizátorom Young National Frontu a vydavateľom časopisu Bulldog, Joom 
Pearcom. Joe nahováral Iana aby opäť oživil Skrewdriver ,ale neúspešne. Ian strávil v Londýne sedem mesiacov kým 
sa nepresťahoval späť do Lancashire. Keď bol späť vo Fylde zaistil si prácu administratívneho asistenta, čo ho však 
veľmi neoslovilo, spojil sa s jeho starými kamarátmi a onedlho na to sa dostal do malérov. Mestá Poulton 
a Blackpool boli minulosťou známe pouličnými bitkami, obvykle sa cez víkend stretli s konkurenčnými gangmi a bili 
sa o územie. Raz sa stalo ,že gang z Poultonu ,s ktorými bol Ian, nabehol do Blackpoolu. Hlavy boli porozbíjané 
,okná vybité, sračky a krv všade navôkol. Nasledujúci týždeň The Ramsden Arms Public House mali pred barom na 
Tabolt Street zavesenú Ianovu fotku  s nápisom “Hľadaný, Živý alebo Mŕtvy“. Pri inej príležitosti sa zase stúpenci 
NF(Tweety a bratia Cannonovci) pýtali Iana či by sa s nimi nešiel pozrieť na The Stray Cats. Mali koncert 
v Norbreck Castle v Bisham. The Stray Cats boli toho času dosť populárni a chlapci z NF robili na koncerte všetko 
preto aby ich nejako vyprovokovali. Nakoniec to po koncerte vyústilo bitkou  na parkovisku s kapelou a jej “roadies“. 
The Stray Cats dostali nakladačku a Ian im ku koncu na aute prepichol pneumatiky. Iana opäť pochytilo tuláctvo 
a tak sa s Kevom McKayom vybrali do Manchesteru. Chlapci si prenajali jednoizbový byt v Cheetam Hill (Židovská 
časť mesta) v oblasti ,ktorá sa neskôr ukázala ako skládka odpadu preplnená krysami! Niekedy ku koncu roku 1979 
sa Ian a Kev stretli s dvoma miestnymi hudobníkmi, s bubeníkom Martinom Smithom a s perfektným gitaristom 
Glenom Jonsnom. V tejto štvorčlennej zostave sa pustili do obnovy Skrewdriveru. Nová kapela pomerne často 
vystupovala v Manchasteri a jeho okolí, napríklad hrali s Motorhead v King George's Hall v Blackburne a pravidelne 
hrávali v Mayflower Club neďaleko Belle Vue. Vďaka častým koncertom a dobrej podpore fanúšikov sa im podarilo 
získať kontrakt s nahrávacou spoločnosťou TJM. EP Built Up, Knocked Down bolo nahrané v TJM krátko po 
zostavení kapely koncom roku 1979. Hudobné nadanie Glena Jonsna na EP vynikalo aj napriek tomu ,že s kapelou 
zotrval iba krátku dobu. Svojim umením naveky poznačil hudbu Skrewdriveru. 

“Bol brilantný gitarista a bola by ho škoda, keby hral len punk. Jeho gitara na Built Up, Knocked Down je 
úžasná.“ 

IAN STUART DONALDSON  

Po vydaní tohto EP kapela pokračovala v pravidelnom koncertovaní v klube Mayflower  a v okolí Manchesteru. 
Hudobné médiá im však na každom kroku kládli pod nohy prekážky, nevedeli sa zmieriť so smerovaním 
Skrewdriveru. Boli až na toľko znechutení ,že sa kapela rozpadla po druhý krát na jeseň roku 1980. Rozhodli sa tak, 



pretože nemohli preniknúť za hranice oblasti Manchesteru z dôvodu ďalších tlakov hudobnej tlače, nedovolili im 
totižto uverejňovať oznámenia o koncertoch.   

    BUILT UP, KNOCKED DOWN 
 

The summer was coming, I was out in the fields. 
Then I heard a guitar playing, loud and dear, 

I saw an old man, sat by a tree,  
He said, "Come and listen to me son now, 

Come and listen to me," 
He said, "Hey boy, what does life mean to you? 

Does it mean go out, get drunk, drown your blues?" 
He said, "If that's what it means to you, 

well that's a waste of life. 
And I've got nothing more to say to you." 

Quit my job and I went out, I bought my first guitar, 
Then I started to learn that thing, 
Instead of propping up some bar, 

Sent a tape, got a contract, made us all so glad, 
Then they started messing round with us, 

Now life's just bad, just as bad now. 
Are you trying to mess us up, trying to make us quit? 

If that's what you're trying to do, 
Jewboy, you're not achieving it 
I said. Built up. Knocked down, 
Knocked down to the ground. 

Ian a Kev sa teda už druhýkrát vrátili na vetrom ošľahané pobrežia Blackpoolu. Ian si našiel prácu v obchode na 
náradie u svojho otca, kde obsluhoval stroje. Vystupňoval svoju angažovanosť v National Fronte a pravidelne 
vykonával aktivity s jeho lokálnou zložkou. Keď ste jednotku z Blackpoolu nenašli na ulici predávať tlačoviny alebo 
roznášať propagandistické letáky NF, mohli ste ich nájsť v miestnom bare. V júli 1981 sa konala veľká spoločenská 
udalosť, Charles Philip Arthur George, najstarší syn kráľovnej Elizabeth II a Princa Philipa, sa ženil s Lady Dianou 
Frances Spencer v katedrále Svätého Paula. 

     “Vždy som bol toho názoru aby sa Kráľovská rodina udržala ako Britská tradícia a nikdy som si nemyslel ,že by 
mali mať nejaký politický vplyv. Vždy boli Britskou tradíciou. Nikdy som si nemyslel ,že by sme sa mali zbaviť 
Kráľovskej rodiny. Je to niečo na čo ľudia myslia ,keď si spomenú na Britániu . Myslia na Kráľovskú rodinu  

,keď počujú o Británii. Pripadá mi to tak, že väčšina ľudí ,ktorí ich chcú zničiť sú buď Íri alebo komunisti. Ja ich 
nechcem zničiť, ale nenechal by som ľudí ako Princ Charles hovoriť ľuďom čo majú robiť. Podľa môjho 

osobného názoru by bolo lepšie mať za kráľa Princa Andrewa ako Princa Charlesa. Nakoniec Princ Andrew 
bojoval za svoju krajinu – Radšej by sme sa mali zbaviť negrov. Som si istý ,že Kráľovskej rodiny sa zbaviť 

nemôžeme. Bolo to vždy niečo jedinečné na Británii.“ 
 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Ian sa často zúčastňoval na zhromaždeniach a pochodoch NF po celej Británii. Raz bol Ian a asi päť chlapcov na 
pochode National Frontu v Londýne a hľadali si miesto ,kde by mohli prespať. Prechádzali sa okolo Argyle Square a 
hľadali lacný hotel. Keď ich Maurice Castle zbadal, všetci mali na sebe union jacks s nášivkami NF, pozval ich do 
svojho hotelu, že vraj je najlacnejší v okolí a tiež jediný pod britským vedením. Od tej doby sa vždy ubytovávali v 
tomto hoteli. Ian sa vo Fylde čoraz viac nudil, už ho nebavil život “9 till 5“ a tak sa na jeseň 1981 rozhodol ,že sa 
vráti do Londýna. Ian sa okamžite stal súčasťou Londýnskeho života, hneď po príchode sa ubytoval vo Ferndale 
a dohodol sa s Mauricom ,že v jeho hoteli ostane dlhšiu dobu. Ian začal navštevovať Skinheadský obchod na 
Petticoat Lane zvaný Last Resort, kde sa stretol s niektorými starými priateľmi a takisto sa zoznámil s majiteľmi 
obchodu Mickeym a Margaret. Madness sa veľmi darilo a keď sa Ian stretol so svojim starým priateľom Suggsym, 
Suggs povedal Ianovi ,že si v apríli prečítal scenár filmu o Madness a spýtal sa Iana či by nechcel účinkovať vo filme. 
V októbri 1981 Madness vydali svoj tretí album Seven ,ktorý získal piate miesto v hudobných rebríčkoch. V tom 
istom mesiaci bol vydaný film o Madness “Take It Or Leave It“. Film zachytáva začiatky Madness ,končiac pred 



vydaním svojej prvej hitovej nahrávky so scénou v Dublin Castle , krčma v Camden Town. Suggsy bol citovaný 
v Melody Maker : “Nechceme aby sme vyzerali ako niekto kto v skutočnosti nie sme, preto to robíme v tomto bare.“ 
Ian nehral žiadnu veľkú rolu vo filme, v skutočnosti bol na obrazovke menej ako minútu, najprv ako močil na stenu 
v záhrade na nejakej domovej párty a druhýkrát ako niekoho naháňa pred krčmou. Keby ste žmurkli tak si jeho scénu 
ani nevšimnete. 
  
“Film Madness bol hotový niekedy v roku 1981 , v tom období som nemal veľa peňazí a oni ma vzali do filmu, to 

je všetko. Dostal som sprostredkovateľskú odmenu ,preto som vo filme účinkoval.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
  

3.No turning back 
  
Keď sa Ian narodil a prvýkrát sa nadýchol, musel spolu s morským vzduchom vdýchnuť aj trochu Blackpoolskeho 
ducha. Jeho život bol plný vzostupov a pádov. Vybudoval zničené! Ian sa vždy postavil na vzdor a pokračoval v boji.  
Nacionalizmus zohrával v jeho živote veľmi dôležitú rolu a takisto aj adrenalín ,ktorý pri živých vystúpeniach 
koloval v jeho žilách. Ian chcel zreformovať Skrewdriver pre National Front a Rock Against Communism. Od 
vydania albumu All Skrewed Up ubehlo štyri a pol roka a v tom čase sa na scéne objavovali nové skupiny skinhedov 
,ktorí zháňali nahrávky prvých rokov Skrewdriveru. Skins chodili zvyčajne do obchodu Last Resort za Mickeym 
a Margaret aby sa spýtali kde by mohli zohnať materiály Skrewdriveru. Mickey French, majiteľ obchodu, často 
s Ianom diskutoval o hudbe Skrewdriveru a o tom či by Ian nedal opäť dokopy kapelu. Spočiatku nemal Ian vôbec 
záujem o obnovu, neposledne kvôli predchádzajúcim skúsenostiam s hudobnými spoločnosťami, ale najmä kvôli 
tomu, že nemal prostriedky ,ktoré boli potrebné na uskutočnenie takého projektu. Mickey prehováral Iana ,že 
popularita kapely ešte stále existuje a takisto ,že dopyt po hudbe Skrewdriveru neustále narastá. Mickey naďalej 
presviedčal Iana a sľuboval ,že mu pomôže kedykoľvek to bude možné, finančne alebo iným spôsobom, ak 
zreformuje skupinu. Bolo to niekedy v čase ,keď vypukla vojna o Falklandské ostrovy a vlastenecké povedomie sa 
rozrastalo. Posilnený podporou Last Resort shopu sa Ian rýchlo pustil do obnovy Skrewdriveru. Správa o vzkriesení 
Skrewdriveru sa medzi Skinhedmi veľmi rýchlo rozšírila. Martin Dean, nezávislý fotograf, ktorý často navštevoval 
Last Resort shop povedal Ianovi, že pozná bass gitaristu čo by možno mal záujem o miesto v Skrewdriveri. Volal sa 
Mark “Frenchy“ French. Frenchy predtým hral v Skinhedskej skupine The Elite, skupina, ktorá nepatrila do NF. 
Onedlho na to predstavil Ianovi bývalého bubeníka The Elite ,Geoffa Williamsa. Kapela sa už začínala tvarovať, ale 
stále jej chýbal jeden gitarista. Dali inzerát do hudobných novín a kým sa nikto neozval Ian na skúškach spieval a hral 
na gitaru. Nečakali dlho a na inzerát sa ozval Mark “Lesster“ Neeson, ktorý bez najmenších problémov prešiel 
konkurzom skupiny. Po niekoľkých skúškach bola kapela podľa Iana pripravená na štúdio, Mickey French 
samozrejme dodržal svoje slovo a kapela vydala v Last Resort Sounds veľmi obľúbený maxi-singel Back with 
a Bang, ktorý si našiel svoje miesto aj v nezávislých rebríčkoch. Nie dlho po vydaní tohto veľmi úspešného singlu 
boli chlapci opäť v štúdiu a nahrávali na kompiláciu United Skins LP, ďalší z projektov Last Resort Sounds. Zložili 
dve piesne : Anti-Social ,stará klasika Skrewdriveru a nová pieseň zvaná Boots and Braces. Boots and Braces sa 
rýchlo stala najčastejšie hranou piesňou na koncertoch, ale Ian touto skladbou nebol nadšený kvôli tomu, že mala 
veľmi jednoduchú melódiu a pre neho bolo nudné ju hrať. Obľúbenosť Skrewdriveru rástla a začali vystupovať 
v kluboch 100 Club a Skunx , ale ako rástla podpora kapely tak aj nepriateľstvo hudobnej tlače. Ian bol čoraz viac 
znechutený pravidelnými útokmi hudobných novinárov, označením skupiny za rasistov a návštevníkov ich koncertov 
za debilov. Nakoniec však bolo úplne jasné ,že nikdy za nič Skrewdriver nepochválili a Ian rozhodne nevidel nič zlé 
na tom byť Nacionalistom, pre neho to bolo úplne prirodzené!                   
  

BACK WITH A BANG 
 

Do you remember in the summer, 
Back in nineteen seventy eight? 
When they reckoned that the 

Skinheads days were numbered, 
And the papers dripped with liquid hate, 

Being Patriotic's not the fashion, so they say, 
To fly your countries' flag's a crime, 

Society tried its best to kill you, 
But the spirit lives until the end of time. 

 



Chorus: 
Back with a Bang now. 

Back with the gang now. 
Back with a Bang now. 

Back with the gang now, 2, 3, 4, 
 

They reckoned every Skinhead was a bad man, 
Enough to make an honest man be sick, 

And they filled their papers with this rubbish every day, 
Never miss a dirty little trick.  

 
Chorus 

 
And still today they keep on lying, 

Four years on and they still ain't learned, 
That the Skinhead way of life 
is getting stronger every day, 
And we are never gonna turn. 

  
Skrewdriver zaujal otvorene Nacionalistický postoj a jednej noci Ian v klube 100 Club  zdvihol svoju pravú ruku 
a povedal “Táto sa volá Tommorow Belongs To Me“. Dav burácal a tak sa začal šíriť pravý odkaz Skrewdriveru. 
Hudobné médiá neprestali očierňovať skupinu a veľmi neúspešne sa pokúšali zakázať ich živé vystúpenia. Niekedy 
v tom období Ian cestoval do Islingtonu aby sa pozrel na mladú punkovú kapelu Brutal Attack. Spevák kapely bol 
potetovaný skinhed menom Ken McLellan. Materiály kapely a Kenove vystupovanie na pódiu Iana veľmi zaujalo 
a tak sa ich opýtal či by vystúpili so Skrewdriverom nasledujúci týždeň. Kenovi sa ten nápad páčil, ale ostatní 
členovia kapely neboli veľmi nadšení. Kvôli tomu vlastne zo skupiny odišli dvaja ľudia. Náhrada za nich sa čoskoro 
našla a nasledujúci týždeň hral Brutal Attack s Ianom a chlapcami pre Rasu a Národ. Majitelia klubov boli so 
Skrewdriverom spokojní, ktorý im zapĺňal sály a oni zarobili množstvo peňazí, takže prenasledovanie kapely 
médiami nemalo žiadny zmysel. Avšak v lete sa veci trocha zmenili po bitke v klube 100 Club ,keď sa pobili 
priaznivci Skrewdriveru s pseudo-skinhedskou Rock Against Racism kapelou Infra Riot a jej “roadies“ zo Severného 
Londýna. Pre hudobné médiá to bola skvelá zámienka aby rozpútali ďalšiu mediálnu kampaň proti skupine a 
tak pohrozili hudobným klubom ,že ak budú naďalej spolupracovať so Skrewdriverom prestane uverejňovať ich 
reklamy na podujatia. 100 Club sa vzdal a zrušil dohodu so Skrewdriverom, ale klub Skunx aj napriek tlaku tlače 
Skrewdriver nezrušil, pretože boli ich najväčšou atrakciou. Ku koncu roku však s pomocou polície klub zatvorili. 
Vyzeralo to tak ,že história skupiny sa opakovala, opäť čelili rušeniu ich koncertov a mediálnej publicite. Tento krát 
však boli veci inak, Ian bol aktívnym členom National Frontu a mal veľmi dobrý vzťah s kádrom NF. Spomenul si na 
svoj rozhovor s usporiadateľom YNF v Hoop & Grapes Pub na Farringdon Street. Ian a Joe sa opäť stretli aby 
obnovili Rock Against Communism. 
  

    WHITE POWER 
 

White Power 1, 2, 3, 4,  
I stand and watch my country, going down the drain, 

We are all at fault now, we are all to blame, 
We're letting them take over, we just let them come, 
 Once we had an Empire, and now we've got a slum. 

 
Chorus:  

White Power, for England, 
White Power, today, 

White Power, for Britain, 
Before rt gets too late. 

 
We've seen a lot of riots, we just sit and scoff,  

We've seen a lot of muggings, and the judges let them off. 
 

Chorus 
 



We've got to do something, to try and stop the rot,  
The traitors that have used us, they should all be shot. 

 
Chorus 

 
Are we going to sit and let them come?  

Have they got the White man on the run? 
The multiracial society is a mess,  

We aren't going to take much more of this. 
What do we need?  

 
Chorus 

 
If we don't win our battle, and all does not go well,  

It's an apocalypse for Britain, and we'll see you all in hell!  
  
Prvý koncert RAC sa konal po takmer štyroch rokoch v Stratforde vo Východnom Londýne. Skrewdriver a The 
Ovaltinies hrali pre vyše 500 ľudí! 
National Front s veľkou radosťou využíval popularitu Skrewdriveru, podľa nich boli skvelým nástrojom na 
získavanie nových členov. NF predstavili prvé Britské Nacionalistické nahrávacie štúdio –White Noise Records- 
a vyprodukovali prvý album Skrewdriveru EP White Power s rasovým titulom a politickými piesňami ako White 
Power, Smash the IRA a Shove the Dove. 
  

“White Power sa mi páči. Texty pre mňa ,okrem skladby Tommorow Belongs To Me, znamenajú oveľa viac ako 
hociktoré iné piesne, ktoré sme doteraz nahrali. Je to taký priamy odkaz.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Červení sa v médiách pokúšali zničiť Skrewdriver a Skinhedské hnutie, ale Ian a chlapci si vďaka tým článkom 
lepšiu propagáciu ani nedokázali predstaviť. Predaj White Power EP bol enormný nie len v Británii ,ale aj vo 
Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Nemecku ,Švédsku, USA alebo v Austrálií. Úspech Skrewdriveru bol podnetom 
pre nové vlastenecké skupiny ,ktoré sa objavovali a zoskupovali na Nacionalistickej hudobnej scéne. Skrewdriver 
odohral šnúru Rock Against Communism koncertov mimo oblasti Londýna s podporou viac ako 500 účastníkov. Ak 
si zoberieme do úvahy ,že koncerty nemohli byť propagované a priaznivci skupiny sa o koncerte dozvedeli z úst 
iných Skinhedov, pridávalo to iba na prospechu hnutia RAC. Bol to ozajstný kop do zubov hudobnej tlače, pretože tu 
bolo podzemné hnutie, ktoré sa rozrastalo priamo pod nosmi tých ,ktorí ho chceli zničiť.   
Kvôli masívnej účasti na koncertoch Skrewdriveru bolo potrebné zaviesť nejaký spôsob bezpečnosti. Nebolo to ani 
potrebné veľmi na ochranu kapely ,ale skôr aby zastavili hordy opitých fanúšikov pred tým aby sa nepozabíjali medzi 
sebou v šialenstve tanca a hajlovania na tanečnom parkete. Vedúcim členom Skrewdriver Security bol Skinhed Nicky 
Crane. Bol organizátorom z British Movement v Bexleyheath v Londýne a nájomným vyhadzovačom. V roku 1981 
sa Nicky objavil na prednom obale druhej Sounds kompilácie LP Strength thru Oil, ktorá neskôr dala Garymu 
Bushellovi dôvod na obavy, keď sa dozvedel o politických názoroch pána Craneho. Medzitým sa ,Geoff Williams, 
bubeník Skrewdriveru stával čoraz viac nespoľahlivejším ,nechodil na skúšky a nakoniec ani na koncerty. Našťastie 
producent Skrewdriveru Mark Sutherland vedel hrať na bicie a tak pomohol chlapcom zastúpením Geoffa na 
viacerých RAC koncertoch. Napokon, Geoff úplne ukončil styky so Skrewdriverom kvôli vonkajším tlakom a Mark 
ho nahradil natrvalo. So zvýšenou popularitou Rock Against Communism ,magazín mládeže NF Bulldog, ktorého 
redaktorom bol Joe Pearce, začal uverejňovať na svojich stránkach úspechy Skrewdriveru. White Noise Records 
vydali druhý vinyl Skrewdriveru na ktorom sa nachádzali piesne: “Voice of Britain“, rýchla, príťažlivá pieseň ,kde 
Ian svojim chrapľavým hlasom volá po obnove Británie a na B-strane “Sick Society“, ktorá je najlepšie opísaná ako 
moderný folk inšpirovaný vraždou člena NF Alberta Marinera.                
  
V Utorok 3. mája 1983 o 19:30 kráčal dôchodca Albert Mariner na volebný míting NF, keď ho zasiahla do 
hlavy dlažobná kocka ,hodená z “prevažne čierneho“ davu výtržníkov, ktorí začali kameňovať účastníkov 
mítingu. Albert bol prevezený do nemocnice ,kde na druhý deň podľahol zraneniam. Polícia odmietala 
vyšetrovať príčiny úmrtia ,tvrdili, že Albert zomrel prirodzenou s mrťou, čo je absolútny nezmysel. 
  
V roku 1983 sa konali RAC koncerty v priemere tak raz za mesiac. Ian pokračoval v práci pre National Front 
rozdávaním pro-Bielych letákov a novín na uliciach Londýna. Skrewdriver nahrali v štúdiu ďalšiu pieseň When The 



Boat Comes In, ktorá sa objavila na EP “This is White Noise“ spolu s ďalšími troma RAC kapelami Brutal Attack, 
The Die-Hards  a ABH. Skupina ukončila rok RAC koncertom v Kensingtone 19.novembra  a White Xmass 
koncertom 16.decembra v Barking. Neviem či prišiel Ian s nejakými rozhodnutiami, ale rok 1984 so sebou priniesol 
veľa zmien. Lester a Frenchy sa so Skrewdriverom rozlúčili.         
  

4.When the nord wind blows 
  
  
Od  British Brothers League založenej v roku 1901, po Rotha Linhorn-Orman British Fascists k BUF Oswalda 
Mosleyho atď. britská pravica viedla podivný život. 
V záverečnej fáze 60tych rokov  bolo na národniarskej politickej scéne v Británii 6 organizácií: 
-Racial Preservation Society 
-Greater Britain Movement  ( viedol ho John Tyndall ) 
-League of Empire Loyalists  ( A.K. Chesterton ) 
-British  National Party ( John Bean a Andrew Fountaine ) 
-British Movement  ( Britské hnutie ) - založil v roku 1968 bývalý učiteľ Colin Jordan, ktorý si vydobyl svoju 
reputáciu v 50tych rokoch. V roku 1962 pán Jordan a vodca amerických  národných-socialistov  George Lincoln 
Rockwell uzavreli dohodu o budúcej činnosti Národných Socialistov. Nazývala sa Costswoldská 
Deklarácia. Obsahovala ich vyhlásenie o N.S. smere po 45tom a smrti Adolfa Hitlera, aj úlohu Národných Socialistov 
ako celosvetového politického hnutia. 
  

Cotswoldská Deklarácia 
  
VERÍME, že čestný muž nemôže byť šťastný v boji o materiálne hodnoty a komfort, bez žiadneho cieľa, 
v ktorý verí a ktorý je väčší ako on sám a pre ktorý je ochotný obetovať vlastnú samoľúbosť. Tento cieľ bol 
kedysi poskytovaný základnými vierami, ale veda a skaza tak oslabili tieto tradičné viery a dali ľuďom 
nespravodlivú namyslenosť v názore o ich nadradenosti nad prírodou, že v konečnom dôsledku sa človek stal 
sám sebe Bohom. Človek je duchovne zaostalý aj keď si to nie je ochotný priznať. My veríme, že jediný 
realistický cieľ, ktorý je schopný vytrhnúť človeka z jeho súčasného nešťastného sebectva a žiaru seba 
zničujúcich ideálov je vzrastajúci boj za rasu, boj pre spoločné dobro jeho ľudí. 
  
VERÍME, že spoločnosť môže úspešne fungovať a tým pádom aj šťastne, iba ako organizmus: kde všetky jeho 
časti profitujú, keď každá jeho časť vykonáva úlohu, ktorá  produkuje jednotný, účelový celok, ktorý je 
schopný vyplniť každú jednotlivú časť, celku tak značne narastá sila všetkých spolupracujúcich častí a časti 
z toho dôvodu podriaďujú časť ich osobnej slobody celku: že sa celok kazí a všetky jeho časti tým trpia vždy 
keď jedna časť zlyhá vo výkone vlastnej úlohy, zachváti, alebo zasiahne iné časti ako rakovina, ktorá všetko 
pohltí a divo narastá, sebecky a bezohľadne, čo má neskôr presne efekt spoločnosti parazitických židov a ich 
marxizmu. 
  
VERÍME, že človek môže spraviť pravý pokrok jedine priblížením sa k Prírodnej skromnosti a uzná jej večné 
zákony namiesto jej ignorovania a dobývania, ako to robia marxisti s ich teóriami o nadradenosti vplyvu na 
životné prostredie nad genetickou pravdivosťou rasy, špeciálnymi zákonmi o biologickej rovnosti medzi 
ľuďmi a ich pomätenom popieraní prvotnej a základnej ľudskej potreby osobného vlastníctva. 
  
VERÍME, že boj je životne dôležitá súčasť každého evolučného pokroku a podstata života ako takého: je to 
jediný spôsob, v ktorom sme vyhrali a mohli dominovať nad ostatnými tvormi na zemi: musíme preto vítať 
boj vo význame, že nás skúša a zlepšuje a preto musíme pohŕdať slabochmi, ktorí ušli z boja. Veríme, že život 
ako taký je ocenený samotnou Prírodou len tým, ktorí oň bojujú a vyhrajú, nie tým, ktorí si ho prajú alebo oň 
prosia ako o „právo“. 
VERÍME, že nikto nemá právo na služby alebo produkty jeho spolupracovníka, pokiaľ neprispeje minimálne 
rovnako hodnotným tovarom alebo službou jeho vlastnej výroby alebo tvorby. 
  
VERÍME, že je výhodou pre spoločenstvo vidieť, že každý čestný človek je slobodný a má šancu dosiahnuť 
maximum svojho potenciálu ochraňovaním jeho zdravia, ochranou pred nepredvídateľnými a zničujúcimi 
prírodnými katastrofami, rozširovaním jeho schopností v obore a jeho ochranou pred politickým 
a ekonomickým vykorisťovaním. 
  



VERÍME, že Adolf Hitler bol dar svetu od nevyspytateľnej Providence na okraji Žido-Boľševickej katastrofy 
a len žiarivé čaro jeho hrdinskej osobnosti nám môže dať silu a inšpiráciu k vzostupu, ako starí kresťania, 
z hĺbky  trestov a nenávisti priniesli svetu nové zrodenie žiariaceho idealizmu, reálneho mieru, svetový 
poriadok a sociálnu spravodlivosť pre všetkých. 
  
TÝCHTO SEDEM PRAVIDIEL je skalou našej viery. S nimi môžeme pohnúť svetom. Politický program 
strany, ktorý sme si prisvojili, zakladajúci sa na týchto princípoch, sa môže a bude zmenený ako sa zmenia 
fakty a udalosti, ak objavíme lepšie metódy. Ale týchto sedem pravidiel je základná, absolútna a nekonečná 
pravda. Nezmenia sa. My sa naveky a bezvýhradne zaväzujeme týmto myšlienkam a boju, aby boli uznané ako 
jediný vedecký a reálny základ pre ľudskú spoločnosť. 
  
Pán Jordan je mimoriadne predvídavý muž, ktorý nastavil svoju tvár proti želaniu národného zániku. Mnohí prišli, 
mnohí odišli, ale pán Jordan môže byť oslavovaný za jeho neoblomné presvedčenie a činnosť počas mnohých rokov. 
British Movement udržovalo myšlienku Národného Socializmu nažive a vo funkčnosti v Británii a v roku 1975 pán 
Jordan poveril vedením organizácie vtedajšieho Národného Sekretára a Merseyside organizátora Mike McLaughlina, 
ktorý pomaly, ale pozorne budoval BM zmenou náborových metód a čoskoro BM začalo zatieňovať National front. 
Vtedy ku koncu roku 1983 bez varovania pán McLaughlin rezignoval na svoju funkciu a zatvoril národné kancelárie 
v Shotton v Severnom Walese. Nevyhlásil svojho nástupcu a tým jednoducho vyslal organizáciu na „tenký ľad“. 
  

„Táto je pre British Movement a volá sa White Power.“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  
  
  
Aby sme upozornili na medzinárodný vplyv Skrewdriveru na Biely Svet treba spomenúť dvoch Austrálčanov, ktorí 
zaplnili prázdne pozície. Gitarista Adam Douglas a ex-Quick a bas-gitarista Murray Holmes vhupli na Frenchyho 
miesto. 
Teraz svietila na Skrewdriver medzinárodná žiara, už sa nezaujímala o nich len európska pan- árijská tlač, ale písali 
o nich aj nacionalistické americké noviny. Najnápadnejšími boli The Spotlight Willisa Carlosa, ktoré spravili 
interview s Ianom v ich marcovom čísle s titulkom „UK White Youths Proud of Heritage“. 
Ian už teraz dostával podporné listy od fanúšikov z celého Bieleho sveta. NF zistil, že ich pokrytie magazínom 
Bulldog nepostačuje a tak začali vydávať časopis White Noise. 
V júni roku 1984 organizoval Greater London Council festival Jobs For A Change v Jubilee Gardens na London 
South Bank. Skupiny ako teplí komunisti z The Redskins, Aswald, Billy Bragg a The Smiths hrali pred 18 000 
feťákmi, humanistickými študentmi, perverzákmi a zvrhlíkmi rôzneho druhu, čudákmi a vyvrheľmi, rasovými 
masochistami, všetkými imidžáckymi slečinkami a liberálmi. 
Približne 80 fanúšikov Skrewdriveru spolu so skupinkou chuligánov z Chelsea Headhunters nenechali priebeh 
udalostí voľne ležať a tak sa rozhodli zakročiť. 
Skrewdriver bol za hranie svojej hudby a za spievanie o demokratickom práve na slobodu slova vylúčený a teraz boli 
tieto kapely aktívne nabádané na vystúpenie, spievanie na obrovskom festivale, aby propagovali svoje posrané názory 
a choré politické zmýšľanie. 
The Redskins boli v polovičke piesne Lean On Me keď na bola na javisko hodená sklenená pivová fľaša, ktorá tesne 
minula Chrisa Deana. Toto bol signál a naši chlapci napadli javisko. 
Za volania Sieg Heil a rinčania rozbíjajúceho sa skla ,boli The Redskins rýchlo ubití, zaliatí krvou prosiac 
o zľutovanie. Hlavy boli rozbité a kosti polámané, basová gitara skončila zabodnutá cez bubon. Napriek drvivej 
prevahe, vzišli Skinheads a Nacionalisti z tohto súboja víťazne. 
Pouličné bitky pokračovali v uliciach okolo Jubilee Garden pozdĺž stanice Waterloo ba dokonca aj v nemocnici St. 
Thomas kam boli prevezení zranení ľavičiari. The Redskins, ich podporovatelia a zvyšok rasovo zmiešaných trosiek 
si nasrali do trenírok. Ambulantná ošetrovňa zaiste dostala svoje meno práve v ten deň! 
Následkom obrovského úspechu White Power EP v Európe sa o Skrewdriver začalo zaujímať hudobné vydavateľstvo 
Rock-o-Rama zo Západného Nemecka. Riaditeľ vydavateľstva Herbert, vidiac v skupine veľký potenciál navrhol 
Ianovi zmluvu na nahratie Lpčka a singlu. Niekoľko mesiacov predtým vydala Rock-o-Rama album skupine 
Combat84 – Send In The Marines, ktorý zvýšil predaj ich nahrávok po celej Európe. 
  

„Nie som typom človeka, ktorý by bol ochotný sa skloniť alebo plaziť pred bandou slabošských pacifistických 
ľavičiarov a dvojtvarých Sionistov. Musíme byť čestní k ľudom s presvedčením a hlavne keď je na hranici prežitie 



našej milovanej rasy. Nepochybujem, že každý, kto je patriotom má malý čierny bod za svojim menom a preto ja 
musím mať pri mojom mene veľmi veľký čierny.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Ian prijal Herbertovu ponuku a Rock-o-Rama bola schopná dať Skrewdriveru oveľa viac ako White Noise Records. 
Nový Skrewdriver nahral singel Invasion/On Our Streets a v rovnakom čase nahrali 14 piesní k ich druhému LP Hail 
The New Dawn, ktorý bol vydaný v lete 1984. Bola to Ianova najlepšie odvedená práca, ktorá zahŕňala pieseň 
považovanú za najlepšiu od Skrewdriveru, “Free My Land“. 
  

FREE MY LAND 
 

I stand and watch my country today, 
It's so easy to see that it is being taken away, 
All the immigrants, and all the left-wing lies, 
Why does no one else ask the reason why? 

 
Chorus: 

We were the country that had everything, 
We were the country Rule Britannia we would sing, 

We were the country and we could never lose, 
Once a nation, and now we're run by jews, 

We want our country back now! 
 

It's time our people stood together side by side, 
It's time we stood and fought against the media's lies. 

The capitalist and the communist, 
Well they co-exist, 

And if you love your country you'll be on their list. 
 

Chorus 
 

The sands of time are running out for this land, 
It's time the people stood and raised their hands, 
It's time we drove out the traitors that we can see, 

Now is the time this nation should be free! 
Free my land now! 

  
Táto pieseň bola o pláne židovskej svetovlády a sionistickom sne Erica Arthura Blaira ( George Orwell) v knihe 
Nineteen Eighty-Four, ktorá bola publikovaná v roku 1949 rozprávajúc príbeh Winstona Smitha a jeho odporu voči 
Veľkému Bratovi, dvojzmyselnosti   1984 je Blairova vízia o zbrutalizovanej a zmanipulovanej humanite totalitného 
štátu, ktorá je po 50. rokoch opodstatnená aj v súčasnosti. 
  
Hail The New Dawn obsahuje takmer všetky piesne Skrewdriveru, ktoré nahrali v prvej polovici osemdesiatych 
rokov zachytávajúc ich prechod od Oi! napredujúc k rocku. 
Mad Matty Morgan z ochranky Skrewdriveru prispel albumu napísaním piesne číslo 5 – Race And Nation. Nick 
Crane, taktiež správca a umelecký tvorca dizajnu, napísal skladbu Justice, ktorá je podľa Nickovho názoru o britskom 
súdnictve, ktoré ho poslalo do väzenia na 4 roky za sebaobranu, pri bitke so skupinkou priateľov proti tlupe besných 
negrov, ktorí na nich zaútočili. 
  
Po zmluve s Rock-o-Rama Records a masívnym rozkvetom Skinhead scény v Nemecku sa pre Skrewdriver otvoril 
trh na predaj nahrávok vrátane znovu vydaných singlov, o ktoré bol toho času veľký záujem.  
29. septembra roku 1984 White Noise Club organizoval Rock Against Communism festival pod holým nebom na 
súkromnom statku v Suffolku, čo bola v podstate rodinná farma Nicka Griffina. Počet nacionalistických skupín, ktoré 
sa vynorili z tieňa vďaka Skrewdriveru a Ianovmu úspechu sa dá označiť za úžasný. Vďaka úspechu RAC ľudia  
podporujúci NF začali vytvárať vlastné skupiny a Biely odpor proti multirasovému hudobnému priemyslu narastal 
a vyvíjal sa. Už sa viac nemuseli podrobovať komunistom alebo finančnému tlaku kapitalistov a tak sa stať hrajúcimi 
nástrojmi na peniaze. Združenie kapiel RAC dokazovalo, že aj nacionalistické kapely vedia stáť na svojich dvoch 



nohách a nepotrebujú tancovať tak, ako bude pískať hudobná tlač. Na prvom RAC open air festivale bol Skrewdriver 
podporený ďalšími šiestimi kapelami vrátane: Public Enemy, Indecent Exposure, Brutal Attack a Die-Hards, hrali pre 
takmer 600 mladých nacionalistických árijcov bez akýchkoľvek problémov na rozdiel od udalosti s The Redskins 
pred troma mesiacmi. Iba Biely ľudia dvíhajúci svoje hlasy a pravice v znamení slávy nacionalistického rocku. 
Na koncerte sa zostava Skrewdriveru skladala z dvoch Angličanov a dvoch Austrálčanov, ale v marci 1985 pribrali 
druhého gitaristu, pridajúc ešte viac medzinárodnej chuti skupine predstavením Taliana vo svojej zostave menom 
Steve Roda. 
Skinhead z Bologne odohral svoj prvý koncert za Skrewdriver na RAC podujatí v East Hame v Londýne. Pät členná 
skupina nahrala v štúdiu dve skladby pre LP No Surrender a spojený projekt White Noise a Rock-o-Rama zahŕňajúci 
11 kapiel. 
S druhým gitaristom Stevim sa viac kládol dôraz na hudobnú kompozíciu. Skrewdriver pridal do albumu ďalšie dve 
skladby Don t Let Them Pull You Down a Tearing Down The Wall. 
  

„Tearing Down The Wall bola o Berlínskom múre, ktorý rozdeľoval Východné a Západné Nemecko. Bol 
postavený komunistami, aby zabránil ľuďom unikať z ich „raja“ ich “robotníckeho raja“! Táto pieseň bola 
nahratá na vzdanie úcty pre našich nemeckých kamarátov, pretože zdieľame ich presvedčenie v zjednotené 

Nemecko, ktoré môže len utužiť Európske putá.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

  
Netrvalo dlho a po vydaní albumu No Surrender bol Skrewdriver nútený spraviť ďalšie zmeny v zostave po odchode 
Murraya Holmesa. Miesto bas gitaristu zaplnil Steve a k chalanom sa pridal Paul Swain. 
Swainy bol predtým členom Oi! kapely 4Skins a medzi nacionalistami nebol neznámy. 
4skins boli zapletení v rasových výtržnostiach v Hambrough Tavern v roku 1981 v Southall. Skupina robila koncert 
s kamarátmi z The Last Resort a The Business. Boli v polovici skladby Chaos, keď sa okná baru rozleteli a zasypala 
ich spŕška tehiel, skla a zápalných fliaš od takmer 200 ázijských „kamarátov“. 
Gary Hitchcock, ich manažér bol taktiež ex-členom British Movement. 
Aj keď Swainy hral predtým Oi! a Skrewdriver začínal ako punková skupina, hudobne sa rozvíjali a ich štýl bol viac 
podobný Heavy Metalu ako štýlu Oi!. V roku 1950 DJ Alan Freed prvýkrát použil termín Rock and Roll a v roku 
1980 použil Ian Stuart termín White Rock. 
Ianove hudobné začiatky boli položené na poltónoch skupiny The Who a na oktávach Lynyrd Skynyrd. Teraz, po 
takmer desiatich rokoch skladania hudby dosahovali Ianove hudobné schopnosti vrchol, čo bolo hnacím motorom pre 
Skrewdriver. 
Tieto skutočnosti a najmä ich tretí album Blood & Honour predznamenali nové smerovanie skupiny, ktorá dala 
definitívne zbohom svojej Oi! minulosti a ukázali, že prichádza ich éra. 
  

„ Páči sa mi ( album Blood & Honour ) . Osobne si myslím, že je to najlepší album, aký sme doteraz nahrali, je 
tvrdší a celkovo lepšie vypracovaný, ako čokoľvek čo sme vyprodukovali kedykoľvek predtým. Melódia je viac 

prepracovaná, nie taká jednoduchá, no napriek tomu stále tvrdá a plná sily, pravé takúto predstavu mám o štýle, 
ktorý má skupina hrať. Je tam viac v hudbe, textoch a viac umeleckosti.“ 

  
IAN STUART DONALDSON (1986) 

  
Blood & Honour bol nahraný na jeseň v roku 1985 spolu s ďalšími dvoma skladbami, ktoré boli vydané jednotlivo. 
Tak ako album poukazoval na prechod k viac rockovému štýlu, tak odrážal Ianovu silnú vieru v Národný 
Socializmus. Medzi popredné skladby na albume patrili Blood & Honour, The Way It s Got To Be, Prisoner Of Peace 
(na pamiatku statočného bojovníka Rudolfa Hessa, ktorý 10 mája 1941 pristal v Škótsku aby uzavrel mier medzi 
Anglickom a Nemeckom a bol väznený 46 rokov na večnú hanbu ľudskosti) The Jewel In The Sea a protidrogová 
hymna Needle Man. 
Skladba Needle Man ma priviedla k vytvoreniu obalu pre album v Bugs Tattoo Parlour, ktorý sa nachádzal  na 
Caledonian Road v severnom Londýne, dnes sa tam už je nenachádza. Mnoho skinheadov navštívilo toto štúdio aby 
si dali na svoje telo vytetovať vikinga Blood & Honour. 
  

OPEN UP YOUR EYES 
 

Open up your eyes, you are in for such a surprise, 
You have no idea what is going on. You're just being used once again. 



 
Chorus: 

Open up your eyes, tell me can you see now, 
Open up your eyes, can you see clearly? 

 
Tell me why you're doing what you do, 

Is it someone else now or is it you?  
You tell me you are in it for the wealth,  

But your just there for the profit, yeah nothing else. 
 

Chorus 
 

Left wing elements are using you,  
I tell you now there must be something you can do, 

At least my self-respect remains with me, 
Cos I don't pretend that I'm something I cannot be. 

 
Chorus 

 
You have got to try to run your own life, 

You keep yours yeah, and I'm gonna try mine, 
You look around and then you will realise, 
You see so many people in a different light. 

  
LP bolo vydané v decembri 1985, no jedenásť dni pred týmto mesiacom sa ocitol Ian spolu s členom svojej ochranky 
Desom Clarkom pred súdom a boli odsúdení na rok väzenia. Trvalo 6 mesiacov, kým mohol Ian znova počuť album. 
  

“Po zverejnení fotiek mojej tváre, adresy, miest kde pijem, magazínom Searchlight ( ľavicová publikácia, ktorú 
viedol žid a komunista Gerry Gable ) sme boli napadnutí tlupou negrov, najmä cez víkendy, keď gangy opíc 

chodievali domov zo školy okolo môjho domu a v jednu noc nás ich napadlo asi osem alebo deväť, na útok sme 
odpovedali, po príchode polície nás zatkli. Negri sa ani po 3 dňoch nedostavili na súd a musela isť pre nich 

polícia.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Tu je niekoľko „pravdivých“ reportáži z rôznych magazínov: 
  
David Brown zo Sunday Observer: 
„Blood and Honour vedená Ianom Stuartom, ktorý bol v roku 1986 odsúdený na rok väzenia za útok na Nigérijčana 
na King s Cross v Londýne, plánuje v tomto roku spraviť turné v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Švédsku 
a v USA.“ 
  
Garry Bushell z The Sun , 6. marec 1986: 
„Stewart, 28- ktorý si zmenil meno z pôvodného Donaldson si odpykáva 12 mesačný trest vo väznici Wayland 
v Norfolku za útok na Afroameričana.“ 
  
Chris Dignan v miestnych novinách Derby , 1993: 
„ Bol uväznený na rok v roku 1986 za útok na ženu tmavej pleti na London Street“. 
  

WHERE HAS JUSTICE GONE? 
 

We see it on the streets today, we see it on the news, 
The so-called British law machine, and it's us who pay the dues, 
Then we read it in the papers, that the black man gets it tough, 
But we all know that this is wrong, and we have had enough. 

 
Chorus: 

Where has has justice gone, where does it hide?  



Where has justice gone, or is it just another lie? 
 

If there's a mugging on the streets today, or riots in the town. 
We get told by a blinkered lord, discrimination brought it round. 
He says "they've got no money", he says "they've got no jobs". 

Well neither have we, and I don't see, 
that it gives them the right to rob and loot now. 

 
Chorus 

 
It seems we stand convicted, accused of being White, 

It seems that we are criminals, for we're not scared to fight. 
There'll be no surrender, to all our people's foes, 

We'll fight until the victory, we'll find the way t o go. 
  
Ian strávil toto „radostné“ obdobie v roku 1985 pracujúc vo Wormwood Scrubs a na nový rok bol prevezený do 
waylandskej väznice. 
Ak si systém myslel, že týmito úkladmi zmierni Ianov odpor a donúti ho podrobiť sa, tak sa veľmi mýlil. Aj napriek 
malej zapáchajúcej cele mal dosť inšpirácie napísať článok pre National Front News a mnoho textov pre nové 
skladby. Dostával oveľa viac pošty ako jeho spoluväzni dokopy a trávil väčšinu svojho čašu dopisovaním si 
s kamarátmi a spriaznenými ľuďmi z celého sveta. Popri počúvaní rádia a písaní, Ian veľa čítal: Jeho najobľúbenejší 
autor bol J.R.R. Tolkien a jeho dielo Pán Prsteňov študoval cele hodiny. 
Jedna z hlavných postav bol starý múdry čarodejník menom Gandalf. Je zaujímavé podotknúť, že v tretej knihe Dve 
Veže v piatej kapitole, sa stáva z Gandalfa The White Rider ( Biely Jazdec ), či je to len zhoda náhod medzi menom 
tejto postavy a názvom štvrtého LP Skrewdriveru neviem potvrdiť s určitosťou, ale viem, že Ian prečítal Pána 
Prsteňov viac ako desať krát! 
  

“Nie, naozaj nič, i keď v base som nebol veľmi rád. Ale ak by som musel ,opäť by som sa bránil pred gangom 
čiernych. Ale nie, nič neľutujem.“ 

 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Album White Rider bol vydaný v roku 1987 a obsahoval množstvo piesní, ktoré Ian napísal počas svojho pobytu vo 
väzení. Skladby Where Has Justice Gone a Behind The Bars bola Ianova odpoveď na skorumpované súdnictvo. LP 
bolo dobre vyrobené, obsahovalo množstvo rockových hymien spolu s Ianovou najobľúbenejšou skladbou I Can See 
The Fire a baladu o vojakoch Waffen-SS, o ich úsilí na východnom fronte – The Snow Fell. 
  

THE SNOW FELL 
 

He sat in a room, in a square the colour of blood, 
He'd rule the whole world, if there was a way that he could, 
He'd sit and he'd stare, at the minarets on top of the tower,. 

For he was the beast, as he hatched his new plans to gain power. 
 

Chorus: 
And the snow fell, covering the dreams and ideals. 

And the snow fell, freezing the blood and the wheels. 
And the snow fell, they had to keep warm for survival. 
And the snow fell, and defeated the beast's only rival. 

 
They took the old roads, that Napoleon had taken before, 

They fought as the forces of light, 
Against the darkness in a holy war, 

One day they where looking out, 
In the sunshine on the cornflowers, 

The next day they were freezing to death,  
In the snow and the ice cold showers. 



 
Chorus 

 
Then came the deadly road back, 
On the steppes of their retreat, 
The cold racked their bodies, 

But worse was the pain of defeat, 
Many people who had hailed them once, 

Now turned and looked away, 
Those people now knew, that the beast was no his way. 

 
Chorus 

 
They finally came back, to the borders of their Fatherland, 

Enemies came, traitors everywhere at hand. 
Many people fought and died, 
knowing that they had to win. 
And still it sickens my heart, 

To see a picture of the red flag in Berlin. 
  

Dizajn obalu LP bol nakreslený sympatizantom Skrewdriveru z Nemecka menom Christian, čo je jasným znamením 
narastajúceho vplyvu skupiny vo svete. Za zadnú stranu obalu skupina ďakuje ľuďom z Ameriky, Austrálie, Rakúska, 
Bavorska, Belgicka, Dánska, Anglicka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Holandska, Maďarska, Talianska, 
Poľska, Rodézie, Škótska, Južnej Afriky, Švédska, Švajčiarska, Ulsteru a Walesu. 
  
  

5.Break the chains 
  

“Aj napriek tomu ,že je to trošku tak povediac klišé, je to cesta životom. Ja o sebe skutočne nerozširujem - Som 
Skinhead. Som ním od roku 1977 ,zaujímal som sa o nich však už od roku 1971 ,keď som chodil do školy. Veril 

som veciam , ktoré hovorili pravicoví skinheadi. A tak som sa z viacerých dôvodov v roku 1977 stal jedným z nich. 
Ale to samozrejme neznamená, že každý kto príde na náš koncert musí byť skinhead. Naše publikum je úplne 

zmiešané.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Skinheadi sa do popredia dostali v druhej polovici šesťdesiatych rokov, holé hlavy počúvajúce SKA, už vtedy bolo 
hnutie cesta životom, Bieli ľudia žijúci podľa svojho vlastného práva. Hnutie Skinheads nezvratne poznačilo 
Nacionalistických politikov. Pre mňa Skinheads znamená povstanie, militantný odpor Bielej pracujúcej triedy. 
Skinheads majú svoj vlastný štýl života a vlastný spôsob vyrovnávania sa so svojimi nepriateľmi. Nemali by byť 
odsudzovaní iba za to ,že majú holé hlavy alebo kvôli štýlu ich obliekania. Skinheads sú armáda, armáda bielych ľudí 
,ktorí bránia to čo im patrí a samozrejme ako každá armáda používajú ostrý imidž proti svojim odporcom a našim 
nepriateľom. Určite to je dobrá vec, nie? Čítajte ďalej...       
  
Po jeho prepustení z väzenia, sa venoval aktivitám National Frontu, nebolo to dlho predtým ako si Ian všimol ,že 
niečo nebolo úplne kóšer a prebúdzali sa v ňom podozrenia ,že nie všetky peniaze ,ktoré boli zarobené skrz White 
Noise Club putovali naspäť do hnutia. 
Zároveň ,vedenie NF, sa pokúšali podlizovať a získať si tak úctu Britského obyvateľstva, pokúšali sa umierniť 
Národno-Socialistický imidž Skrewdriveru cenzurovaním Ianovych textov a hovorením o čom má spievať. Káder 
The White Noise (menovite Patrick Harrington, Nick Griffin a Derek Holland ) prikazovali ,že nebudú žiadne 
pokriky Sieg Heil ani akékoľvek urážlivé vyjadrenia na čiernych. A vrchol všetkého bolo ,že sa National Front znovu 
rozštiepil. Postupne vychádzalo najavo, že White Noise Club nevyplácali honoráre, okrádali fanúšikov kapiel ,ktorí si 
objednali nahrávky cez ich poštovú objednávku ,a že vydavateľstvu Rock-o-Rama boli v Nemecku dlžní 3000 libier 
za tovar získaný skrz WNC. Herbert, predseda Rock-o-Rama records, právom odmietol vydávať nahrávky WNC 
skupín alebo zásobovať National Front ďalšími nahrávkami až kým nebude dlh úplne splatený. Úplne znechutený 
spôsobmi Harringtona, Griffina a Hollanda, ich nečestnosťou, podal Ian rezignáciu vo svojom liste do White Noise 
magazínu a National Frontu, väčšina White rockových kapiel ho nasledovala. 
  



“My sme tí ,ktorí bojujú na uliciach. My sme tí čo bojujú. Sme to my kto je neustále perzekvovaní políciou, nie tie 
kurvy v oblekoch. Do riti aj s nimi.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Ako priamy výsledok značného sklamania z nekompetentných vodcov White Noise, Ian založil novú nezávislú 
organizáciu, vedenú ľuďmi, ktorí by jej slúžili na pouličnej báze. Dostala meno Blood & Honour a počas roka sa 
k nej pridali takmer všetky nacionalistické kapely a ich fanúšikovia v krajine, opustili Harringtona a jeho kamarátov 
s iba hŕstkou podporovateľov a ešte menším počtom kapiel ,ktoré sa snažili iba zarobiť čo najviac peňazí. Aj napriek 
tomu sa White Noise Club pretĺkli a začali realizovať cestu k ,ako ju oni volali, Národnej revolúcií. Vývoj si našiel 
miesto na istý čas aj v National Fronte s niekoľkými predstaviteľmi smerujúcimi k pred Hitlerovským národno-
revolučným a Strasseritovským (bratia Strasseritovci pozn. prekl.) ideám ako spôsob posunutia hnutia vpred. 
Magazín, Michaela Walkera. Scorpion, poskytoval fórum pre nacionalistické diskusie. Na začiatku osemdesiatych 
rokov, v USA, mala skupina nášho brata už dosť rozprávania a opatrnosti, rozhodli sa vyhlásiť vojnu ZOG. Robert 
Mathews zviazal dokopy skupinu Bielych bojovníkov a dali sa na vraždenie a krádeže, nakopili mŕtve telá a ich 
vojnová pokladnica obsahovala vyše 7 miliónov “falošných“ dolárov získaných od židovských bankárov, z ktorých 
bolo iba $500 000 navrátených!   
Medzičasom, Európou prebehla vlna bombových útokov extrémnej pravice. V Taliansku si bombové útoky vyžiadali 
vyše 100 životov, ktoré boli vykonané “Armed Revolutionary Nuclei“ (ARN), bunkovo štruktúrovaná organizácia 
obhajujúca štýl fašistickej politiky. Tieto teroristické aktivity sa ukázali ako inšpirácia pre niektoré sekcie National 
Frontu. Po sérií vrážd a bankových lúpeží bolo v Británii talianom zabezpečené bezpečné bývanie za pomoci League 
of St.George. Vedení Robertom Fiorem sa taliani skontaktovali s Nickom Griffinom, Derekom Hollandom a Joom 
Pearcom. Fiore, Holland a ostatný spoločne pracovali na magazíne zvanom “Rising“(Povstanie pozn. prekl.) ,ktorý 
presadzoval toto nové zmýšľanie ,Holland pokračoval vo vydávaní brožúry, Political Soldier (Politický Vojak pozn. 
prekl.) ,ktorá sa pre nich stala vedúcou publikáciou. 
  
“Slabosi už nebudú naďalej riadiť Bieleho človeka lžami a klamstvami, znovu sa vrátia bojovníci a budú riadení 

cťou a láskou k svojej rase.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Element politického vojaka NF vo svojej politike vykonal drastické zmeny, zahodili otvorený rasistický postoj 
a zamenili ho za podporu čiernych nacionalistov ako napríklad Louis Farrakhan. Griffin a Holland dokonca 
odcestovali do Líbye, na titulnej strane National Front News sa objavila päsť “čiernej sily“ so slovami Zničte 
Rasizmus!!! Ak si mylíte ,že by sa veci nemohli viac zamotať ,mýlite sa. Veľa sa hovorilo o tom ,že homosexuáli 
a devianti ovládajú NF. Hnutie Blood & Honournemohlo prehliadnuť či stráviť taký pozoruhodný zvrat udalostí, 
a prestať označovať Hollandovu, Griffinovu a Harringtonovu odtrhnutú divíziu National Frontu nepeknou prezývkou 
– Nutty Fairy Party. 
Táto skupinka pokračovala ešte niekoľko mesiacov, ale bolo iba otázkou času kedy klesnú na úplné dno. Nad vodou 
sa snažili držať tak dlho ako to len šlo, Odinistická White rocková kapela Skullhead, pôvodom zo Škótska nemohla 
uveriť tomu, že to bola iba skorumpovaná a umierajúca organizácia. Skullhead vznikli v roku 1984 a na severe 
vybudovali veľmi silnú základňu. Spevák kapely Kev Turner bol v HMP Arlington toho času spojenec NF, aj po jeho 
odpojení však ostal verný White Noise Clubu. Fakticky aj napriek hnevu a odporu zo strany Consett MP 
a antifašistického magazínu, vydávaného Židovským komunistom Gerrym Gablem, Searchlight, Kev pravidelne 
organizoval so Skullheadom koncerty takmer každý týždeň! 
  

     A TIME OF CHANGE 
 

Times are changing, everywhere, 
Our flags are raising, the time is near, 

Our lives are just a struggle, that we're fighting everyday, 
I know it can't be easy, 
It's a time of change, 
It's a time of change.  

 
Stood against us, are the scum, 

They are worried, because their time will come, 
One called himself a revolutionary, turned out to be a gay, 



Just a mummy's little rich boy,  
It's a time of change, It's a time of change. 

 
They call themselves political soldiers,  
But they have a massive yellow streak, 

A soldier has strength,  
But they are bent, limp wristed and weak, 

Pathetic little mummy's boys, 
there was nothing they wanted for, 

But come the day, when they have to pay, 
we'll see who they were working for. 

 
The other enemy, he held aloft a cross. 

And in his church that day, he prayed to be the boss. 
But all he wanted was money, 
And all he wanted was praise. 

Now he's gone, and the bands play on. 
It's a time of change, It's a time of change. 

Paul Harrington sa vybral na výlet do Bruhl vo Východnom Nemecku. Navštívil Rock-O-Rama records ,kde splatil 
Herbertovi dlh 3000 libier. Keď bol dlh splatený, Harrington mal ešte tú drzosť spýtať sa či by nebolo fajn vziať na 
úver viac nahrávok. 
Tiež si od Herberta pýtal potvrdenie o splatení svojho dlhu, aby mohol popierať ,že niekoho niekedy podviedol. 
Radosť mu však pokazila informácia ,že mu bude potvrdenie vystavené, ale bude v ňom uvedené, že dlh bol 
oneskorene splatený až o jedenásť mesiacov. Pri poslednom pokuse získať dôveryhodnosť, bol rozpustený White 
Noise Club a nahradený novým združením, ktorí sa nazývali Counter Culture. Counter Culture bola zmes 
najrôznejších hudobných štýlov, čo znamenalo, že kapely ako Skullhead alebo Violent Storm z Cardiffu sa našli 
napríklad v zložení s operou a klasickou hudbou. Ako vrchol všetkého bolo, keď bolo Nacionalistickým kapelám 
oznámené ,že musia vylepšiť svoj imidž, zahodiť svoje 14 dierkové boty a White Power tričká! To však už bolo na 
Skullhead veľa, rozpustili svoje National Front/Counter Culture zloženie a pokračovali vo forme ich vlastného spolku 
Unity Productions. Unity Productions, ako Blood and Honour, operovali nezávisle a usporiadali sa do 
nešpecifikovanej politickej organizácie. Onedlho na to už spolupracovali dve skupiny a spoločne organizovali 
koncerty Unity/Blood and Honour. 
  
“Unity, keď som o nich po prvýkrát počul nebol som si úplne istý či je to dobrá vec, pretože som si myslel ,že je to 

tak trošku pokus o odklonenie pozornosti od Blood and Honour, ale keď som zistil čo sú zač bolo to fajn. 
Pracovali po boku Blood and Honour. Je dobré mať rôzne spolupracujúce organizácie, pokiaľ medzi nimi 

nevládne rivalita.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
NF Flag Group, ktorí sa v skorých začiatkoch od Nutty Fairy Party oddelili ,pokračovali v pouličných aktivitách 
v priebehu celého vývoja týchto udalostí. Od januára 1990, keď bola Flag Group vedená Ianom Andersonom, boli 
schopní prehlásiť trón National Frontu za svoj. Roku 1987 uzreli svetlo sveta dve mini LP Skrewdriveru: Voice of 
Britain vydané vo White Power Records a Boots and Braces v Rock-O-Rama Records. LP boli v podstate iba 
zhromaždením ich singlov. Týmto vlastne single roztriedili a zdalo sa ,že toto je cesta ako ich dostať na verejnosť. 
V Mordene,Surey, sa na počesť zahájenia činnosti Blood and Honour a ich magazínu s rovnakým názvom, 5 
septembra 1987 zorganizoval koncert. Skrewdriver, Brutal Attack, Sudden Impact a nováčikovia z No Remorse 
vystúpili pred silným 500 členným publikom vrátane Francúzov, Talianov a Nemcov. Zostava Skrewdriveru prešla 
ďalšími dôležitými zmenami, skupina teraz pozostávala z: Ian Stuart – vokály, Merv Shields – bass gitara, Martin 
Cross – gitara, a John Burnley (brat Paula Burnleyho z No Remorse) ako bubeník.  vyhlásenie B&H sa nachádza 
nižšie: 
  
BLOOD & HONOUR JE:   
  
Nezávislé Národno-Socialistické hnutie podporujúce všetky aktívne NS/Nacionalistické strany a skupiny na 
Bielom svete. 
  
Magazín podporujúci NS ideály, NS hudbu, či už je to rock, Oi!, metal, atď. 



  
Blok v hnutí ,ktoré má zastúpenie v mnohých krajinách. Nekompromisne stojaci proti všetkým ,ktorých 
uznáme za skazených. 
  
NAŠE CIELE:  
  
Zjednotiť Bielu mládež. 
  
Presadzovať Bielu Silu cez pozitívne ideály a pozitívny odkaz. 
  
Vytvori ť jednotky vo všetkých hlavných a veľkých mestách v každej krajine. Presadzovať našu kultúru 
a tradície. 
  
Pomôcť všetkým dôstojným organizáciám či už finančne alebo ľudskou silou na uliciach. 
  
Získať naše národy späť, raz a navždy. 
  
Hnutie Blood & Honour bolo okamžitým úspechom a v priebehu pár mesiacov bolo veľmi stabilnou organizáciou. 
Šírili sa obrovské počty Blood & Honour magazínov a tiež bol zaznamenaný obrovský nárast v počtoch 
zorganizovaných koncertov. Jednej mrazivej noci  v zime roku 1987 sa v Južnom Londýne stretlo takmer 300 
prívržencov, ktorí sa prišli pozrieť na spev White Power rock n´rollu v podaní kapiel Brutal Attack a No Remorse. 
V ten istý večer Skrewdriver súhlasili s odohratím piatich piesní pred kamerami Belgickej televízie. Ian bol veľmi 
prekvapený nárastom záujmu Európskej komunity a plány na ďalší Blood & Honour koncert čoskoro smerovali do 
Škandinávie. V polovici osemdesiatych rokov sa prudko zrýchlil nárast Nacionalistov vo Švédsku ,ktorí sa zaujímali 
o Skinheadskú scénu a Ian si zmyslel, že to bola až príliš dobrá príležitosť aby ju zmeškali a perfektný čas na šírenie 
odkazu hnutia Blood & Honour. 
Skinheads sa prvý krát objavili vo Švédsku v Štokholme v roku 1979. Prví Skinheads sa zvykli stretávať v rockovom 
klube “Underground“, ktorý sa nachádzal v srdci mesta. Po tom ako ho zavreli si Skinheadi našli nové miesto na 
zrazy neďaleko metro stanice v Gamla Stan (Staré mesto). 
  
“Vyzerá to tak, že prevažná časť Európy berie ohľad na Anti-Marxistické hnutia. Iba dva štáty za nimi zaostávajú, 
USA a Británia. Pokiaľ viem tak dôvodom toho je úplná kontrola Sionistov nad médiami. Tiež právny systém tejto 
krajiny je viac menej úplne riadený Sionistami. Kontrola médií je extrémne silný prostriedok ,ktorým je obrovské 

percento ľudí kŕmené tým čo im chcú Sionisti násilne vtlačiť do hlavy.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

29. Novembra 1987, po veľkom chaose navôkol a ťažkej práci, sa konečne Skrewdriver dostali do Štokholmu. Najprv 
sa nedala zapnúť aparatúra, potom bola pôvodná hala zrušená. Polícia robila všetko preto aby organizátorom 
zabránila v ich plánoch, ale aj napriek týmto represiám bola zabezpečená aparatúra a koncert mohol pokračovať. Ako 
priamy výsledok koncertu, Blood & Honour zriadili nové jednotky v Štokholme a v Gottenbergu. Prívrženci z Fínska, 
Dánska a ostatných krajín Severozápadného polostrova Európy videli Blood & Honour kapely Dirlewanger, Vit 
Aggression, Agent Bulldog a Skrewdriver spievať odkaz Bielej Hrdosti a Bielej Jednoty. Trhali sa o kópie druhého 
vydania Blood and Honour magazínu a do svojich domovov sa vrátili s doktrínou hnutia Blood & Honour, 
s doktrínou nádeje. Prvé semiačka boli zasadené! 
  
“To, začo bojujeme je prežitie Bielej rasy a nikdy nás nebude ovládať žiadna zgerba. Nech žije Biela Hrdosť, Nech 

žije Blood & Honour!“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Prichádzame k časti ,ktorá ešte v tejto biografii spomenutá nebola - Ianov ľúbostný život. Ian bol veľmi 
zaneprázdnený človek, bol silno zaangažovaný v Britskom Nacionalizme, so Skrewdriverom cestoval po 
krajine/Európe, písal, odpovedal do zinov a nahrával albumy. To však neznamená ,že nemal čas na dievčatá, práve 
naopak Ian mal dlhý rad ctiteliek, ale zatiaľ tá správna osoba nevstúpila do jeho života a nebrnkala na jeho hlboké 
city. 
Mnohí ľudia označujú Paríž za mesto romantikov, ale pre Iana sa hlavným mestom lásky stal Švédsky prístav 
v Gothenburgu. Gothenburg je miesto kde Ian stretol dievčinu menom Agnetta, s ktorou si založili vzťah. Zo začiatku 



ich kamarátstvo bolo akousi zábavou ,ale čoskoro kamarátstvo prerástlo do vážneho vzťahu a začali sa šíriť reči 
o tom ,že Ian Stuart po koncerte ostane s Agnett vo Švédsku. Ako to už chodí Ian sa vrátil do Blighty, a listový, ale 
pasívny vzťah dospel k náhlemu koncu. 
  
“Milujem Švédsko, krajina je úžasná. Nemecko je úžasné: ak by to niekedy prišlo do fázy ,že sa musím z Anglicka 

odsťahovať, išiel by som do krajiny, kde to nie je zločin byť Nacionalistom a myslím si, že momentálne má 
Nemecko od toho ďaleko. Možno by som išiel do krajiny ako Antverpy v Belgicku. Je to pekné mesto, je tam 

pekelne veľa prívržencov Flámskeho bloku v samotných Antverpách. Momentálne je to možno najpravicovejšie 
mesto v Európe.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Výtlačky Blood & Honour magazínu teraz vychádzali pravidelne v trojmesačných intervaloch a počet strán sa zvýšil 
z osem na šestnásť. Magazín obsahoval reportáže z koncertov, rozhovory kapiel, listy čitateľov, RAC rebríčky 
a rubriku White Whisper (novinky zo scény). 
Iba pred platiteľský magazín vyšplhal svoj náklad na 5 000. Poštou sa čoskoro medzi stránkami časopisu začali 
objavovať aj hudobné albumy nacionalistických kapiel. Vlajky, kazety Lojalistov, tričká a medzi inými aj prívesky 
v tvare svastiky. Toto distribučné centrum sa volalo Skrewdriver Services. 
  
Biznis s Nacionalistickým tovarom bola úrodná a bohatá profesia a čoskoro na to prišli aj biznismeni dychčiaci po 
šťavnatých ziskoch ,ktoré tento obchod ponúkal. Obchody na módnej Carnaby street v Londýne sa začali zásobovať 
vecami s neonacistickou symbolikou vrátane tovaru od Skrewdriveru. Jeden taký obchod bol aj “Cutdown“ vlastnený 
obchodníkom menom Mr.Andrew St. Johnom. Cutdown vytvoril poštové objednávky a čoskoro zistil ,že 
Nacionalistická scéna je ziskový a lukratívny podnik. Obchod neobsahoval iba vlastenecký tovar ,ale tiež Ska, Mod 
a Oi!. V honbe za vidinou peňazí zo Skinheadskej scény, Cutdown zorganizoval Oi! koncert v Astoria Theathre 
s názvom “The Main Event“ (hlavné podujatie). Polícia povolila koncert v Astórií iba ak boli lístky predané cez 
poštovú objednávku a limitované na jednu osobu a adresu. Na koncert boli rezervovaní Section 5, Vicious Rumours, 
The Magnicifent, Condemned 84, Judge Dread, The Business a Angelic Upstarts. V sedemdesiatych rokoch Angelic 
Upstarts odohrali mnoho Rock Against Racism koncertov, a teraz ich vedúci spevák Mensi bol otvorene radikálny 
komunista. V júni 1979 hrali Upstarts vo Wolverhemptone ,koncert, ktorého sa zúčastnilo 50 členov National Frontu  
,podľa ktorých si Mensi a jeho smiešna kapela zaslúžila výprask. Fľaše a poháre zasypávali pódium, kapela sa 
posrala, ich manažér ,toho času Keit Bell, bol zasiahnutý krígľom a potreboval šesť stehov. 
Bolo tomu už deväť rokov čo Mansi aj s kapelou pravidelne hrával na koncertoch Anti-Fascist-Action, podporoval 
komunistické aktivity. Vyzeralo to tak ,že sa kapela naposledy nepriučila a tak zrejme potrebovali príučku 
zopakovať. 
1500 ľudí zaplatilo za lístok £8.50 aby sa prišlo pozrieť na Main Event. Alex Hughes dokončil svoj spev jednou zo 
svojich divokých piesní a nasledovali Upstarts. Aktivisti Blood & Honour začali z davu urážať Mensiho a jeho 
komunistický zástup čím rozpútali rýchly zvrat udalostí. Výsledkom toho bolo ,že vedenie Astórie zavolalo políciu 
,koncert bol okamžite zastavený a bolo zatknutých šestnásť ľudí. 
  
“ Blood & Honour sa darilo kvôli svojej jedinečnosti. Doteraz neexistoval žiadny iný magazín ,ktorý by podporoval 

pokrok Bielej Rasy ,a ktorí by sa neviazal k nijakej politickej strane. Blood & Honour nie je pripútaný k žiadnej 
strane, je spravovaný kapelami. Kapely sú populárne a tak je populárny aj magazín. Najdôležitejším úspechom 

bolo pritiahnutie nových ľudí k Bielej myšlienke a pretlačiť hudbu kapiel k ľuďom viac než by to bolo možné inou 
cestou.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
“Na podujatia pozývame ľudí z NF, BNP, Klanu, League of St.George, každý je spokojný a podujatia sú 

vydarené.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

White Power rock n´roll kapely vystupovali a Európska Armáda Skinheadov z Blood & Honour sa stretla na pochode 
vo Francúzsku. V máji cestovala kapela No Remorse do Brestu. Paul a chlapci dopĺňali zoznam koncertu s piatimi 
kapelami ,ktorý zahŕňal Legion 88, Skin Corps, Brutal Combat a Bunker 84. Inšpektor Clouseau a Francúzska polícia 
sa rozhodli zrušiť koncert hodinu pred tým ako sa mali otvoriť vstupné dvere, malo sa zúčastniť približne 300 
Skínov, ktorí pricestovali z Talianska, Nemecka a Veľkej Británie. 



V Británii čoskoro prepuklo násilie, keď skupiny prívržencov Blood & Honour ako víchor zaútočili, bodali, rezali 
a bili obuškami každý čierny ksicht čo stretli. Bola vydaná nová LP kompilácia Gods of War vydavateľstvom White 
Power Records, tým istým čo vydalo aj album Voice of Britain. 
Na tejto kompilácií vystúpili spolu so Skrewdriverom štyri kapely, Skrewdriver s piesňami: Land on fire, I am a Free 
Man a Ianova reakcia na epizódu s NF, The New Boss. Po vydaní kompilácie bola zo Skrewdriveru čoskoro opäť 
päťčlenná kapela, pridal sa k nim Ross McGarry dopĺňajúc Crossyho na gitare a na jeseň už boli chlapci v štúdiu 
zamestnaní nahrávaním nového LP After The Fire. V tom istom čase vyrobili tvrdý singel The Showdown. Pieseň 
The Showdown, tiež známa ako Race War bola posledným vlastným singlom Skrewdriveru, financovaným nezávisle 
Ianom a Cutdown a vydaný v novom vydavateľstve White Pride. 
  

THE SHOWDOWN 
 

Look to the future, our law! Storm is coming now. Race War! 
The sky darkens, night falls! 

The battle's conning now, your race calls! 
We'll carry on the fight until the day we die, 

Against us the people that would kill us, 
for the flags we fly, 

We won't surrender, we won't give in,  
We'll fight the fight and we will win. 

 
Chorus: 

Stand up beside us and we will have our day, 
Stand up against us, get out of our way. 

 
The storm is rising, blood flows! 

The banks are bursting, overflow! 
Here it comes now, tidal wave! 

Millions of people now, mass grave! 
 

Chorus 
 

People to the left, people to the right, 
People in the middle that don't want to fight, 

Traitors fight against us, a Showdown!  
The people in the middle get knocked down! 

We fight for freedom, we fight to win, 
The colour of our uniform, the colour of our skin! 

We know the traitors are in our midst,  
But now they're running like the others did! 

  
Na Vianoce roku 1988 Rock-O-Rama records vydali v poradí už 75.album, After The Fire. Album by mohol byť 
prirovnaný k White Rider ,ale s agresívnejšími vokálmi. Piesne ,ktoré vynikajú sú excelentná pesnička 46 Years, 
ktorá, rovnako ako Prisoner of Piece z albumu Blood and Honour pojednáva o zástupcovi Hitlera Rudolfovi Hessovi, 
Retaliate, Win or Die a Land of Ice, pieseň o našich Nacionalistických kamarátoch zo Švédska. Na LP sa nachádzajú 
tiež dve prehrané verzie, balada Green Fields of France od Bogle a Sweet Home Alabama od Ianovych obľúbených 
Lynard Skynard. Umelcom ,ktorý nakreslil obal CD bol opäť člen Skrewdriver Security, Nicky Crane. 
  

FORTY SIX YEARS 
 

Eighty seven was his final year, 
Nearly five decades through a veil of tears, 

A man whose courage was unsurpassed, 
No surrender to the very last. 

 
Chorus: 

Forty six years. Forty six years, 
Forty six years, he stayed true to his faith. 



 
They tried to break him with their corrupt ways, 

Offered freedom to the end of his days, 
They wanted him to denounce the Fuhrer, 

But his devotion was always true, yeah. 
 

Now he's dead Rudolf Hess is free, 
He paid the price for his loyalty, 
A man who left a son and a wife, 

We won't forget his sacrifice. 
  

V roku 1988 bol tiež vydaný, na Ianove obrovské rozhorčenie, bootleg live album Skrewdriveru We´ve Got The 
Power. LP je vo veľmi nízkej kvalite a bolo vydané vo vydavateľstve Viking Records. 
  

'Fuck the Beastie Boys.'    
 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Začiatok roku 1989 sa pre Iana začal zaujímavo. Blood and Honour zorganizovali vo Swiss Cottage v Severnom 
Londýne súkromný koncert. Pred akciou si Ian a spevák z Brutal Attacku Ken McLellan chceli v miestnom bare 
trošku vypiť, keď tam zrazu vbehlo asi dvanásť červených ozbrojených slznými sprejmi, nožmi a fľaškami. 
Aj napriek zraneniam ,ktoré mohli utŕžiť sa do nich Ian s Kenom pustili a červení boli prinútení k úteku, zopár 
krvavých športujúcich ksichtov, Ian bol pichnutý do tváre a mal škaredo fľašou rozťatú hlavu, ale radšej ako by mal 
ísť do nemocnice a nechať svoje publikum sklamané, vystúpil a odohral koncert. Tie červené svine poháňali, aj keď 
nevedomky, Iana vpred. Ako ,keď ešte chodil Don do školy a hral futbal, vedel ,že raz mohol stretnúť a poraziť 
výzvu, obrátil však svoju pozornosť na iné záujmy. Ale toto bol Ian Stuart Donaldson, nevzdal by sa. No Surrender! 
Razil si cestu vpred, vpred k víťazstvu, stretol sa s tou výzvou a porazil ju. Ak by ste sa pokúšali zastaviť ho ,učinilo 
by ho to ešte silnejším! 
  

THE MEAN STREETS 
 

It's not easy outside, looking in, 
Never being part of things, they say that we have sinned, 

We stand alone, those precious few, 
they knew that we won't hide, 

We're surrounded by red mobs, 
and the police who take their side. 

 
Chorus: 

We're on the mean streets, out in the city, 
We're on the mean streets, everywhere, 

We're on the mean streets, out in the city. 
  

We're on the mean streets, the fighting is there, 
What's that smell? What's this hell? It's democracy, 

Who owns the press, we can guess, 
the ones with the money. One man, one vote, but they still gloat, 

the media has control. Three party state, decides our fate, the TV owns our souls. 
 

Chorus 
 

We're attacked behind our backs, we're doing all we can, 
If the knife should take our life, at least we never ran, 

We know the reds are in the beds, 
with the police tucked by their sides, 
The real scum are the ones who run, 

and once we believed their lies. 



  
Ianovou odpoveďou červeným bolo to, že v roku 1989 zorganizoval Break The Chains tour. V apríli 1989 hral 
Skrewdriver v Eskilstuna vo Švédsku. Týždeň pred koncertom Garry Gable, židovský komunista s minulosťou 
kriminálnika, a jeden jeho hlupák zo Searchlight, Graham Atkinson, odcestovali do Švédska a dohodli si stretnutie so 
Švédskou tlačou. Gable zrejme novinám povedal ,že je novinár, a že Skrewdriver na koncert neprídu. Naslúchajúcim 
novinárom povedal ,že Ian Stuart sa chystal vystúpiť na politickom mítingu ,že koncert bol iba zámienkou. Svojimi 
dokonalými lžami a donebavolajúcimi výmyslami Gable zariadil aby bola hala v Eskilstuna uzavretá políciou, ktorí 
sa báli Gableho vyhrážok o pouličných násilnostiach. Polícia tam zo Štokholmu dopravila 120 policajtov aby čelili 
dvom tuctom antifašistov vedených Gablem a jeho smiešnym kamarátom Atkinsonom. Zatiaľ čo Gable, Atkinson 
a zvyšok ich druhov bránili slobodnému rozhodnutiu Švédskych ľudí pozrieť si kapelu akú si pozrieť chceli, 
organizátori zabezpečili náhradnú halu. Gable a jeho spoločnosť pripravili tisícky Švédskych daňových poplatníkov 
o peniaze nasadením špeciálnych jednotiek a Skrewdriver odohrali v Štokholme veľmi úspešný koncert. Vyše 300 
prívržencom zo Švédska, Fínska a Nemecka sa tento hudobný večer bez zatknutí a problémov veľmi páčil. 
  

LAND OF ICE 
 

Talking about a land that is made of ice,  
A land in the North that is full of pride 
,Hearts full of fire, forests full of snow, 

Always made welcome by the friends we know, 
As we board a Swedish ferry,  

And journey through the night, 
Gothenburg is waiting. 

Hearts of fire - land of ice, 
Hearts of fire - land of ice. 

 
We cross a mighty ocean and arrive next day, 
Comrades are waiting on the dock of the bay, 

We toast old friendships as we shake their hands, 
We swear to keep fighting to release our lands, 

The next day on to Stockholm, to meet comrades of the fight, 
Their pride is Sweden's struggle, 

Hearts of fire - land of ice. Hearts of fire - land of ice, 
Bevera Sverige Svensk is the slogan there, 

Nordic pride is the thing they share, 
To save their Northern country from the Marxist plague, 

To stop their country dying they fight every day, 
They're fighting in Uppsala, In Sodertalje they fight, 

In Boras and in Malmo,  
Hearts of fire - land of ice, 
Hearts of fire - land of ice. 

  
V apríli bol Ianom a obchodom Cutdown vydaný singel Showdown. Teraz bol Ian trošku tak povediac kultovou 
postavou v okolí Carnaby street medzi Bielou rebelantskou mládežou, ktorá zháňala tovar Skrewdriveru. Mnoho 
Židov sa pokúšalo obchod Cutdown zavrieť vrátane hlavy Ministerskej Rady, Lady Porterovej, člena rady Paula 
Dwimoldenberga, Garryho Gabla a Liz Kaffetovej z Anti-Fascist-Action. Navyše táto Britská Rada Židovských 
Zástupcov označila Iana za najhoršieho antisemitu vo Veľkej Británii. V dôsledku tohto náhleho vzrastu popularity 
Mr.Andrew St.John a dvaja ďalší podnikatelia operujúci pod menom The British Performance Company navrhli 
Skrewdriveru a ďalším Blood & Honour kapelám či by toho roku nemali záujem o Main Event koncert. 
  
Koncert nebol podujatím Blood & Honour ,ale akokoľvek, kapely prijali ponuku. Neposledne kvôli publicite ,ktorú 
by si týmto hnutie Blood & Honour mohlo získať a usporiadatelia ubezpečili vedenie B&H, že sa podujatie zaobíde 
bez komplikácií a všetko pôjde ako po masle. Koncert niesol meno The Main Event – Chapter Two (Hlavné 
Podujatie – časť druhá) a mali tam vystúpiť kapely Skrewdriver, Brutal Attack, Sudden Impact, No Remorse, 
Squadron, Vengenance a Bunker 84. Lístky sa predávali za £7,50 a bolo možné ich zohnať iba cez The British 
Performance Company. Bolo predaných vyše 1200 lístkov, Mr. St.Johnovi a jeho priateľom sa investície vrátili. 
Usporiadatelia zabezpečili na koncert tri miesta na koncert, všetky pod inými názvami a pred tým než predali 
lístky povedali ľuďom, že celý koncert bude nahrávaný na kameru ,a že všetci narušitelia budú identifikovaní 



a vydaní do rúk príslušným orgánom. Navyše, ako bezpečnostný bonus bolo povedané účastníkom koncertu aby sa 
zišli v Speakers Corner Hyde Park v Londýne ,kde im bude oznámené miesto podujatia a presné inštrukcie ako sa 
tam dostať, Ian sa však stále snažil zlepšiť bezpečnostné opatrenia a tak povedal organizátorom aby poslali letáky 
ľuďom ,ktorí si kúpili lístky a presmerovali miesto stretnutia na Euston Station, aby predišli zbytočným konfliktom 
s ľavičiarmi ,ktorí sa už schádzali v Hyde Parku. Všetky bezpečnostné nariadenia od Mr.St Johna ,ktoré mali 
zabezpečiť aby všetko išlo ako hodinky boli správne, ale iba ak ste si tie hodinky kúpili na blšom trhu na Poppadum 
Street. Ako sa ukázalo Ianove obavy boli správne, aj napriek všetkým sľubom organizátorov, červení a ich spojenci 
zistili polohu všetkých zaistených koncertných hál a s pomocou tlaku Sionistov prinútili majiteľov k zrušeniu 
dohody. Vedenie Blood & Honour sa o zrušeniach dozvedelo v sobotu 27.mája ,v deň koncertu, a vďaka ich tvrdej 
práci s troškou šťastia zabezpečili náhradné miesto v Kente. 
Napätá situácia sa ešte vystupňovala ,keď sa rozchýrilo ,že Mr.St.John nerozposlal ľuďom letáky ako predtým sľúbil. 
Našťastie sa ľudia o stretnutí na Euston Station dozvedeli jeden od druhého, ale nanešťastie niekoľko ľudí išlo do 
Hyde Parku, kde ľavičiari hrdinsky napadli hŕstku ľudí v presile sto na jedného, medzi ktorými bolo aj pätnásťročné 
dievča. Napriek všetkému sa koncert podaril, ale jednu vec sa naučili – nikdy viac nepracujte s ľuďmi zvonka. Po 
koncerte vyšlo najavo kto bol Mr.St.John v skutočnosti ,prepáčte Mr.Andrew Benjamin, pochybný Židovský 
podnikateľ, ktorí viedol obchod iba za vidinou peňazí. Samozrejme Ian a Skrewdriver okamžite prerušili 
s Benjaminom akýkoľvek kontakt.        
  
  

6.Napalm in the morning 
  
Jedného mrazivého Decembrového večera roku 1865 si v Pulaski, Tennessee USA, vyrazilo šesť mladých 
Konfederačných veteránov. Jeden z nich prišiel s nápadom o založení spoločenského klubu na zlepšenie výrazu 
a biedy povojnovej existencie. Klub by slúžil čisto na rozptýlenie, podobajúc sa univerzitným bratstvám a tajným 
spolkom kvôli svojim rituálnym praktikám a pravidlám. 
Tej chladnej noci si všetci šiesti pri ohnisku, kde pomaly dohorievali žeravé uhlíky, navzájom prisahali entuziazmus 
pre tento plánovaný spolok. Jeho členovia by boli zasvätený do jeho tajuplných ceremónií. Všetci z mužov počítali 
s nejakým veľkohubým názvom. Zakladatelia vymysleli pre klub groteskné kostýmy, pozostávajúce z voľných rób, 
špicatých čapíc a tajomných masiek. Jeden z členov navrhol meno Kuklux, inšpirované podľa gréckeho slova kyklos, 
označujúceho kruh, a ďalší ho doplnil slovom Klan, bezpochyby pomenovanie dbajúce na ich Škótsky pôvod. Prvých 
šesť Klansmenov, McCord, Lester, Kennedy, Crowe, Jones a Reed, začali obozretne verbovať kamarátov na zrod 
bratskej skupiny. Čoskoro bol KuKluxKlan dostatočne veľký aby mohli neobvykle vystúpiť na uliciach Pulaski. 
Klansmeni na koňoch, zahalení plachtami ozdobenými mysterióznymi symbolmi, značne povzbudení ich Bielymi 
priateľmi komediálnym a evidentne dobrým humorom. 
Avšak, Klansmeni si všimli zvláštne reakcie medzi jednou z vrstiev obyvateľov Pulaski. Negroidná populácia mesta, 
preľaknutá z maskovaných prízrakov, v strachu ušla do svojich domovou. Začínajúcim členom klubu však netrvalo 
dlho kým si poučenie z tejto príhody zobrali k srdcu a rýchlo rozpoznali potenciál KuKluxKlanu pri nastolení 
poriadku medzi neposlušným čiernym obyvateľstvom. Od apríla 1867 KuKluxKlan rozkvitali v strede a na západe 
štátu Tennessee. Členstvo neustále rapídne rástlo v druhej polovici osemdesiatych rokov na čele s Generálom 
Nathanom Bedford Forrestom, jedným z vedúcich taktikov Občianskej Vojny, ktorý sa chopil vedenia a prijal 
imaginárny titul “Grand Wizard“ (Hlavný Čarodejník). George Gordon vydal konštitúciu známu tiež ako Nariadenie 
,kde položil ciele a procedúry Klanu a toho času hýbal KuKluxKlan silou až štyroch miliónov aktivistov. 
Adolf Hitler raz povedal “Niekde ďaleko, hrá Nacistická kapela Dixie a Suwanne river, krv bude tiecť v uliciach 
Ameriky a Veľkej Británie, potom môj duch povstane z hrobu a svet zistí, že som mal pravdu“. Ian musel čítať tento 
citát a vziať si ho k srdcu. Ian chcel osloviť aj iné mladé kulty a rozširovať tak odkaz Blood& Honour ,rovnako ako 
to dokázal Skrewdriver medzi Skinheads. Berúc si inšpiráciu z KuKluxKlanu začal pracovať na novom projekte, 
ktorý by zahŕňal Rock-a-Billy scénu – Ian nadviazal spoluprácu s vedúcou Psychobilly kapelou Demented Are Go 
a spolu sformovali štúdiovú kapelu The Klansmen. 
Klansmen tvorili Jeb Stuart, Bones, Jed Clampett a J.B. Forrest. Väčšinou skladali piesne o Americkej Občianskej 
Vojne, Vietname a Klane. Bol to čistý Nacionalizmus v znamení Rock n´ Rollu s južanským korením pre tých so 
zástavami konfederácie. Na začiatku roku 1989 The Klansmen vydali svoj prvý album Fetch The Rope vo 
vydavateľstve Rock-O-Rama a onedlho sa Psychobilly kluby a Rock n´ Roll diskotéky v Albione niesli v znamení 
Reich n´Rollu.  
  
   „Dnes večer sme hlboko v rozbitom pohári, stuhnutom pote a odumretom mozgu bezduchých psychobillies 
s tetovaniami na čelách a krvilačnosťou v očiach, pátrajúcich po živých mozgoch, dychtivých po ich hnijúcom 
mäse ako sa všetka hrôza zhromaždila v Londýne. Veci sa rýchlo vymykajú z pod kontroly ,keď ohromné 
zmutované monštrá preberajú tanečný parket vykrúcajúce sa a driapajúce pri strašnom rituálnom rockabilly 



tanci. Skúsil som sa prebojovať vpred, ale odrazila ma odporne škodoradostná smrtka iba tak pohlcujúca 
slabšiu obeť. 
‘Naspäť, ty diabolský výplod pekla,‘ skríkol som. ‘Blokuješ mi pohľad na hlavného gitaristu.‘ Zovrel som svoj 
krucifix, ale proti týmto kreatúram mi bol takmer z bytočný. Niekoľkí s matným zábleskom inteligencie, 
žiariacim v ich očiach, sa pustili do rovnako hnusných vyhadzovačov a vnútornosti lietali v nasledujúcom 
masakri, ako sa živé mŕtvoly hromadili, čisté mäso sa lesklo surovou krvou a postriekanými ľudskými 
zostatkami. Som zatlačený do rohu a rozhodnutý predať svoju dušu. Štyria z netvorov začínajú pojedať moju 
priateľku. 
‘Nezabíjajte ju,‘ kri čal som. ‘Platí mi autobus domov.‘ Milosrdne sa koncert končí a kráčajúca smrť sa 
odšuchtala, zhrbené ramená a mäso odkvapkávajúce z úst. Zistil som ,že krívam. Jedna z mojich nôh bola 
odhryznutá. Nevadí, je to len malá cena na zaplatenie. Guana Batz boli skvelí.“ 
Recenzia Psychobilly party v Londýnskom Clarendon Klubfootu od Martina Millara v MME. 
  
Onedlho na to ako bol vydaný album Fetch The Rope ,Klansmen vydal 12“maxi singel Johny Joined The Klan, kde 
bola prebratá pieseň Johny B.Goode od Chuck Berry. A na strane B bola pieseň Tomorrow Belongs To Me prerobená 
do Južanského štýlu. 
  

“Z Nemecka sme dostali niekoľko požiadaviek aby tam Klansmen vystúpili naživo. Na väčšine koncertov 
Skrewdriveru sme hrávali aj pár piesní od Klansmen. V skutočnosti The Klansmen nemali pevnú zostavu, zvyčajne 
sme si hudobníkov požičali z inej kapely. Je fajn, keď môžu nahrávať čo sa mnohým kapelám nepodarilo a tiež je 

to dobré na pritiahnutie nových ľudí do hnutia.“ 
  

IAN STUART DONALDSON   
  

The Klansmen odštartoval vynikajúco a mnoho ľudí si myslelo, že odklonenie sa na Rock-a-Billy scénu by mohlo 
byť obrovským úspechom, ak by bola Rock-O-Rama pevnou oporou a investovala by do ich projektu.  
Od jari 1989 bol projekt The Klansmen v plnom rozmachu. The Break The Chains turné bolo iba teraz ukončené  
a v máji sa Ian rozhodol ,že sa pokúsi nahrať sólový album No Turning Back. 
Ian písal toľko materiálu ,že vydanie sólového albumu vyzeralo byť najlepšou cestou ako dostať jeho piesne medzi 
fanúšikov. Album  No Turning Back je nahraný v rovnakom štýle ako predošlé albumy Skrewdriveru s piesňami ako 
Triumph Of The Will, Red Flags Are Burning a Firepower, tento album bol však trošku osobnejší, Ian sa ním snažil 
vyjadriť aké je ťažké pokračovať vo White Rock n´ Roll kapele a postaviť sa všetkým nátlakom zo strany Sionistov. 
Obsahuje aj dve prehrané verzie Hard Road a pieseň od The Who “Behind blue eyes“. 
  

TRIUMPH OF THE WILL 
 

Only few men in history achieve a lasting goal, 
Stand true against adversity that reach your very soul, 

The people stand behind these men, 
their hearts and minds are one. They want to share their destiny until the job is done. 

 
Chorus: 

This is a triumph of the will, 
This is a triumph of the will. 

 
History books are written by liars, 

Nothing that you read is true. If they don't want you to know about something, 
They keep the facts from you, 

Some now say that Karl Marx was great, 
And communism's good, 

What they don't tell is Marx is in hell, 
And his flags are drenched in blood. 

 
Chorus: 

 
We are the vanguard, the blood and the honour, 

The truth bearers of freedom and light,  
Government pressure is out on the street, 



The communist media we fight, 
Remember places, traitors faces, 
They'll all pay for their crimes,  
All their lies will someday die, 
I've told you six million times. 

 
Chorus: 

 
There will come a time when every man, 

Will have to make a stand, 
Will you, be amongst the few, who fight to keep our lands,  

Does the flame still burn in your heart, 
Because it still bums in mine, 

You know you'll have to make the choice, 
Because we're running out of time. 

  
Rok 1989 bol pre Iana neuveriteľne náročný. Muselo to vyzerať ako by bol neustále na cestách, písal nové piesne 
alebo skladal v štúdiu piesne. White Power Records vydali kompiláciu Gods of War - volume.2, na ktorej sa 
predstavilo sedem kapiel dvanástimi piesňami. Skrewdriver prispeli piesňami Rising a We Can´t Be Beaten. Navyše 
záhadné zakuklené postavy The Klansmen pridali svoje verzie White Power a Tomorrow Belongs To Me. 
  

“Jedného dňa dosiahneme víťazstvo“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
  

TOMORROW BELONGS TO ME  
 

The sun on the meadow is summery warm, 
The stag in the forest runs free, 

And gather together to greet the storm, 
Tomorrow belongs to me! 
Tomorrow belongs to me! 

The branch on the linden is leafy and green, 
The Rhine gives ifs gold to the sea, 

But somewhere a glory awaits unseen, 
Tomorrow belongs to me! 
Tomorrow belongs to me! 

The babe in his cradle is closing his eyes, 
The blossom embraces the bee, 

But, soon says a whisper, arise, arise, 
Tomorrow belongs to me! 
Tomorrow belongs to me! 

Now Fatherland, Fatherland, show us the sign, 
Your children have waited to see, 

The morning will come when the world is mine, 
Tomorrow belongs to me! 
Tomorrow belongs to me! 

  
Skrewdriver boli teraz opäť štvorčlenná banda, Martin Cross prešiel do skupiny Paula Burnleyho a pomáhal mu pri 
projekte Public Enemy (Nemýľte si so starou Nacionalistickou kapelou ,ktorá vydala album LP Englands Glory.) tiež 
sa dal dokopy s Mitcham crew a s Brutal Attackom hral na bass gitare. 
  
Ako čas ubiehal, tak pracovalo aj hnutie Blood & Honour a tlačiarenské lisy v Gablovej rozprávkovej továrni. 
Britsko-Americká Oi! kompilácia No Surrender – volume 3 zasiahla ulice a tak boli vydané aj výtlačky magazínu 
Searchlight plné lží a hanlivých obvinení. 
  



“Searchlight natoľko prekračuje hranice fikcie, že to už vyzerá skôr ako práca ich vlastnej fantázie než politický 
žurnál. Napríklad, nedávno ma Searchlight obvinil z obchodovania so zbraňami a drogami, z organizátorstva 

feťáckych večierkov, z detskej pornografie a na záver aby som nezabudol pridali ešte ,že som sa podieľal na vražde 
Pattricka Harringtona. A to všetko iba v jednom čísle ! Je to naozaj smiešne, ako majú Židia ako Gerry Gable 

dovolené publikovať výplody ich chorých predstáv, bez strachu z trestného stíhania ľuďmi z Kontroly tlače. Na 
druhej strane ,keď odhalíte ľudí ,ktorí riadia tlač a ovládajú ju zhora ,nie je to až také smiešne.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Úspech Fetch The Rope pretrvával ,v auguste sa Ian stretol s Rock-a-Billy kapelou Krewmen a nahrali pre 
vydavateľstvo Rock-O-Rama druhý album nazvaný Rebel With a Cause. Na tomto albume Ian zložil poctu vodcovi 
The Order Bobovi Matthewsovi, ktorý sa pre našu vec hrdinsky obetoval. Robert Jay Matthews sa narodil 16.januára 
1953, o 29 rokov predniesol strhujúci prejav na zraze National Alliance: 
“Desať sŕdc ,jedno bije! Sto sŕdc, jedno bije! Desaťtisíc sŕdc, jedno bije! Narodili sme sa aby sme bojovali 
a zomreli a aby sme pokračovali v plynulom kolobehu ľudí, kolobehu našich ľudí. Pôjdeme vpred, vpred ku 
hviezdam, ponad svinstvom, svinstvom žltým, čiernym a hnedým! Bratia, povinnosť volá! Budúcnosť je dnešok! 
Tak  postavte sa ako muži a nasmerujte našich nepriateľov do mora! Postavte sa ako muži a prisahajte na hroby 
našich otcov ,že navrátite to čo naši predkovia objavili, preskúmali dobyli, územie kde sa usadili, ktoré vybudovali 
a zomreli za ne. Povstaňte ako muži a vybojujte späť našu pôdu! Súkmeňovci, povstaňte! Pozrite sa ku hviezdam 
a určite náš osud!“   
  
8.decembra 1984 prepadové komando ,takmer 100 Amerických agentov, FBI, tajná služba a finanční agenti, 
ostreľovalo malý domček na Whidbey Island, neďaleko mesta Seattle, v ktorom sa posledný krát bránil vodca 
Mlčanlivého Bratstva Robert Jay Matthews. Bezohľadná nepretržitá paľba z pištolí, automatických zbraní a pušiek 
trvala vyše dvoch minút v snahe zabiť Matthewsa. Na to agenti ZOG spálili chatrč do tla, čím pochovali Árijského 
hrdinu. Desať členov Bruder Schwiegen bolo odsúdených na 40 až 252 rokov! 
  

  
 GONE WITH THE BREEZE  

 
You're gone with the breeze, just like the leaves on the trees.  
And gone are the times with your family - with your family. 

You left life behind, 
You knew they had your death warrant signed. 

But there was no way that you would compromise, no compromise. 
 

Chorus: 
You're gone with the breeze, but you'll always be there on our minds. 

You're gone with the breeze, just a memory of those times. 
You're gone with the breeze, but you left a lot of people who loved you. 

You're gone with the breeze, but we'll remember you. 
 

You stood against lies, and you would never hide.  
You stood face to face with the enemy - with the enemy. 

Against all the odds, danger's path you trod.  
You knew it could only end in tragedy - in tragedy. 

 
Chorus 

 
All end in devastation, for a man who loved his nation.  

Another warrior they took away, yeah they took him away. 
But in our hearts he did not die, 
Forever more his flag we'll fly. 

One day the land will stand in his memory, Robert Matthews. 
  
V lete 1989 sa ľudia spravujúci PO BOX 169 zaoberali zhromažďovaním kompilácie Gods of War volume 3. LP 
obsahovalo dve piesne od The Klansmen – What Happened a The Men Who Fly The Flag. Skrewdriver sa na tomto 
albume predstavili veľmi obľúbenou piesňou The Showdown, navyše úplným opakom singlu Deep Inside. 



  
“V poslednom čase som napísal strašne veľa materiálu a myslím si, že toto je cesta ako dostať piesne na Vinyl, je 
to lepšie ako by sa na ne malo zabudnúť. V súčasnosti už mám pripravené materiály pre ďalšie LP Skrewdriveru, 

ktoré by malo vyjsť v priebehu leta.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

9.Novembra 1923 ,Adolf Hitler zahájil takzvaný Pivný Puč, presne o 65 rokov neskôr bol zrútený Berlínsky Múr. Od 
roku 1945 držala Sovietska Únia vojenské pozície vo všetkých štátoch východnej Európy. Tieto krajiny boli od 
západu oddelené Železnou Oponou ,ktorú Stalin vytvoril v rokoch 1945-46. Jedinečným príkladom Železnej Opony 
bol Berlínsky Múr, ktorý bol vystavaný na požiadavku Khruscheva v roku 1961. To sa však ukázalo ako veľmi drahá 
záležitosť a v roku 1989 začal Mikhail Gorbachev sťahovať svoje jednotky z východného bloku s úsilím ušetriť 
peniaze. Vláda Západného Nemecka platila všetky náklady spojené s jednotkami ,ktoré opustili Východné Nemecko. 
Ako sa Sovietske jednotky sťahovali, krajina po krajine opúšťala Varšavský Pakt a zbavovala sa Komunizmu. 
Konečne v novembri 1989, začali davy v Berlíne demolovať múr a ku koncu roku sa už zvyšky múru predávali iba 
ako suveníry. 
  
“Najpamätnejšie udalosti roku 1989 boli pád Berlínskeho Múru a opätovné zjednotenie Nemcov. Mám v Nemecku 

veľa dobrých priateľov a kamarátov a gratulujem im v ich hodine víťazstva. Ďalej rozpad Marxizmu vo 
Východnej Európe, bolo naozaj potešením pre moje oči sledovať ako boli zvrátené doktríny Karla Marxa 

potlačené národnou hrdosťou.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Slay The Beast nasledoval po No Turning Back ako Ianov druhý sólový album. Jeho nenávisť voči Berlínskemu 
Múru a voči všetkému kvôli čomu stál, bola vyobrazená niekoľko rokov dozadu v piesni Tearing Down The Wall. 
Kompaktný disk bol nahraný v roku 1983 a o šesť rokov bol vydaný vydavateľstvom Rock-O-Rama. Medzi touto 
hromadou CD bola aj šiesta hudobná ponuka Skrewdriveru Warlord. Po hudobnej stránke je Warlord ladený v Heavy 
Rockovom štýle, čo sa odrazilo aj na Ianových prekladoch hymny AC/DC Back in Black a One in a Million od Guns 
N´Roses. 
Diela ,ktoré napísal John Ronald Reuel Tolkien neboli jediné čo Ian obľuboval, mal tiež rád dielo “The Once and 
Future King“ od T.H.Whitesa týkajúce sa Kamelotu, legiend o kráľovi Artušovi a rytieroch okrúhleho stola. Jasným 
dôkazom toho je desiata pieseň na albume Warlord “Excalibur“, meč, ktorý v sebe ukrýval mystické sily. Artuš sa 
narodil v Tintagel, Cornwall, v 6.storočí, meč Excalibur objavil spolu s Merlinom ,keď prechádzali koňmi popri 
jazere, kde zrazu Artuš zbadal ako sa z vody vynára dievčina zahalená v bielom hodvábe a približuje sa k nemu. 
Ponúkla mu meč ,ale iba za podmienky ,že Artuš sľúbi, že po jeho smrti bude meč vrátený. Artuš jej ochotne 
prisľúbil. On aj Merlin sa zohli po meč a ako sa ho Artuš chopil, ruka, ktorá držala meč sa ponorila pod vodu 
a zmizla v jej hlbinách. Nasledujúci žalm na albume je The Warriors Song ,ktorá taktiež dokazuje Ianovu záľubu 
v pití piva alebo jantárového nápoja. 
  

       THE WARRIORS SONG 
 

Returning home from the battlefields,  
Take your seat in the hall of Kings, 

Celebrating recent victories, 
Look towards what the future yet may bring. 

 
Chorus: 

The warrior is here, fighting for victory,  
The warrior is here, fighting for victory,  

Let's drink to the mighty warriors,  
Let's drink to the northern winds, 
Let's drink to our women's beauty, 
Let's drink before the war begins. 

 
When you were young you chose the life of a warrior,  

To live and die to keep your people free,  
You had good times, you had bad times, 



You did everything by heart, 
Your life is built around honour and loyalty. 

 
Chorus 

 
Let's drink to the coming battle,  

Let's drink to the blood soaked fields, 
Let's drink to the thrill of combat,  

Let's drink as our foes all yield, 
Let's drink to our mighty warriors,  
Let's drink to the northern winds, 
Let's drink to our women's beauty, 
Let's drink before the war begins. 

WAR!!!  
  
Redbeard, Boss a Melvis the Pelvis asistovali pri nahrávaní ,spievali zadné vokály, ich spev je počuť v piesni číslo 9-
Glory. Pieseň vzdáva vďaku aktivistom z Blood and Honour Nemecko menovite Thorstensovi Schedesovi 
a Krekelerovi. Tiež Štokholmskému aktivistovi Haasemu. 
  

“Searchlight ma dokonca obvinili z tlačenia Švédskych Nacionalistických magazínov. Boh vie kde držím ten 
tlačiarenský lis, možno pod mojou posteľou! Nerozumiem ani jednému slovu po Švédsky! Musím byť naozaj 

aktívny!“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  

V dôsledku Ianovho záujmu o Biele vzkriesenie a prebudenie bielych rasistov svojim hlasným spevom, nepriatelia 
Árijskej slobody rozkázali zosilniť ofenzívu voči pokroku ,ktorý Ian vybudoval. Gable pokračoval v jeho 
nehanebných útokoch v Searchlight, ale viac alarmujúca bola policajná kampaň vedená voči Ianovi.   

  
“ Nacionalistickú kapelu si založte  iba ak ste ochotní znášať obrovský nátlak a vložiť do toho veľa úsilia. Na to 

aby si to dokázal potrebuješ obrovské odhodlanie, ak chceš zarobiť peniaze jednoducho zabudni, spievaj ako 
Englebert Humperdink a môžeš spraviť rozhovor pre Terryho Wogana.“ 



IAN STUART 
DONALDSON   



 



  



 



 
7.White Price Freedom 
Rok 1989 sa dal zhrnúť ako dvanásť veľmi úspešných mesiacov pre hnutie Blood & Honour čo sa týka počtu 
koncertov, nahratých albumov a predaných nahrávok ,ktoré prevyšovali predošlé roky. To Ianovi umožňovalo 
efektívnejšie venovať svoj čas činnosti a plneniu cieľov Blood & Honour, rozhodol sa odovzdať vydávanie magazínu 
Blood & Honour do nových rúk. Člen Skrewdriver Security, známy pod prezývkou “Cat“, bol zodpovedný za 



publikáciu magazínu Blood & Honour.Šestnásťstranové desiate vydanie uzrelo svetlo sveta v počiatočných 
mesiacoch roku 1990, monografia zahŕňala reportáž z koncertu Blood & Honour v Nemecku, popis koncertu No 
Remorse v Taliansku, interview so Švédskou kapelou Division S, informácie o kapele Doc Marten z New Jersey, 
Dirlewanger a White Pride kapele Celtic Down z Írska. Taktiež obvyklé RAC rebríčky, zvláštne upozornenia, 
reklamy a White Whisper kolónka.      

“Vyzerá to tak, že byť hrdý na Britský pôvod  je zločin“ 
 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Ian prežíval v Londýne veľmi nepokojný život. Prešlo to až do takého štádia ,že si Ian dokonca nemohol vypiť jedno 
pivo vo svojom miestnom bare alebo zjesť v pokoji svoje raňajky v kaviarni bez ľavičiarskych študentíkov a červenej 
zberby, ktorí ho prenasledovali ako stratené štence a pokúšali sa ho vyštvať z miest kam chodieval. 

“Pomaly nebolo miesta ,kde by sme si mohli vypiť. Dostali sa to do fázy, keď ma ľavičiari prenasledovali do 
každej krčmy kde som išiel. Snažili sa ma dostať z mojej kaviarne sledovaním, z kaviarne ma nedostali, hoci 
s krčmami to už bolo trochu inak. Chodil som do barov a keď som niekde chodieval viac ako týždeň, červení 
narobili majiteľovi problémy a sledovali podnik, takže samozrejme som bol vyhodený. Taktiež vždy ,keď mali 
ľavičiari pochod v Londýne ,zvykli navštíviť môj dom, navyše som mal pravidelné demonštrácie pred domom 

každé tri alebo štyri týždne. Polícia mi stále oznamovala ,že keď vyjdem von, von z môjho domu počas toho ako 
tam budú demonštrovať, budem zatknutý za podnecovanie k násilnostiam.“ 

IAN STUART DONALDSON  
Ak by si červení nevedeli poradiť, tak by im policajti pomohli. Jednej noci bol bodnutý buzerant v okolí Kins Cross, 
Ian býval neďaleko, čo bolo ľahko dokázateľné. Polícia sa rozhodla ,že Iana do prípadu zatiahne, aj keď vedeli ,že 
s tým nemal nič spoločné a obvinili ho spolu so Section 18. Nakoniec bol Ian uväznený na dva a pol mesiaca, The 
Crown Prosecution Service (vyšetrovacím úradom) a následne zbavený obvinení kvôli nedostatku dôkazov.  Z jednej 
strany sa dá povedať ,že uväznením Iana mu jeho nepriatelia robili láskavosť, tým, že mu na istý čas poskytli pokoj 
a ticho, luxus, ktorý si kvôli svojim povinnostiam ako režisér vedúcej Britskej Národno-Socialistickej kapely a hlavná 
figúra organizácie Blood and Honour nemohol dovoliť. Tak ako to bolo s uväznením Adolfa Hitlera na hrade 
Landsberg v roku 1924, kde Fuhrer poskladal zbierku Mein Kampf, Ian využil svoj čas na písanie svojej fantazijnej 
knihy menom “The New Dawn“ ,ktorá sa niesla v duchu jeho obľúbeného autora Tolkiena.   
“V podstate to bol fantazijný príbeh o krajine ,ktorá bola okupovaná, kde všetky rody bojovali medzi sebou, ale na 

konci sa všetci spojili v boji proti okupantom“ 
  

 IAN STUART DONALDSON  
  

Ian dúfal ,že jedného dňa knihu spublikuje a možno ku knihe vydá aj album. Nanešťastie, Ian bol veľmi dôverčivý 
človek a požičal svoj rukopis členovi Skrewdriver Security menom Del O´Connor, kniha nebola nikdy vrátená. 
  

“Tá zberba môže robiť čokoľvek, vždy tu budeme s pohárom piva a vztýčenou pravicou“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Po jeho prepustený z Wormwoodskej väznice, ľavičiari pokračovali v snorení a polícia nad nimi držala ochrannú 
ruku. Nakoniec sa Ian rozhodol ,že najlepšie bude ,keď sa zbalí a odíde.   

  
“Jedného dňa bola napadnutá skupina priaznivcov British National Party priaznivcami IRA. Polícia dorazila na 

miesto činu a zapísala si mená a čísla všetkých priaznivcov BNP, neskôr ich navštívili a spýtali sa ich či budú 
svedčiť na súde aby mohli obviniť ich útočníkov. Jediný problém bol, že polícia spravila chybu, mysleli si ,že oni 
sú prívrženci IRA. Bol som upozornený ľuďmi z BNP, že im vyšetrovateľ povedal (stále si mysliac ,že sú IRA) ,že 
by mali povedať ,že videli mňa (Ian Stuart) ako robím problémy. Ak by si nepomýlili IRA s BNP, neprávom by ma 

obvinili. Takže ak sa toto dialo vždy ,keď sa v Londýne niečo stalo a mal by som byť zašitý za veci ,ktoré som 
nespravil, bolo na čase odísť. Ľavičiari ma veľmi netrápili ,to boli úbožiaci, trápila ma polícia, keď sa ma snažili 

dostať.“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Cat mal priateľov a rodinu v okolí Derbyshire, kde spolu so svojimi rodičmi vlastnil bar. Ian pricestoval do 
stredozemia a našiel si dom v dedinke Heanor. Ian si užíval slobodu, preč od stresov, špiny a smogu metropoly. Než 



sa usadil, našiel si lojálnu spoločnosť priateľov ,s ktorými vedel vychutnávať pivo, smiať sa a tiež si našiel priateľku. 
Medzičasom Merv Shields opustil Skrewdriver a bol nahradený Jonom “Icky“ Hicksonom z kapely Lionheart. 
Gitarista Ross McGarry sa tiež rozhodol kapelu opustiť a tak mal Ian starosti s hľadaním náhrady. Ianova priateľka 
Diane Calladine mala brata menom Steve, tiež známy ako Stigger, ktorý predtým hral na gitare s miestnymi 
rockovými kapelami., Ian mu dal šancu, aj napriek jeho dlhým vlasom a rečiam o protekcii kvôli jeho priateľke. 
Stigger hral svoj prvý Blood and Honour koncert so Skrewdriverom v počiatočných mesiacoch roku 1990 na podujatí 
s názvom Chimmlys vo Warsaw (nemýľte si s hlavným mestom Poľska), spolu s kapelou Skullhead. 
  

       WE FIGHT FOR FREEDOM 
 

Out from the smoke, our blood stained battalions fly, 
We charge at the enemy, no-one unwilling to die, 

Our banners are flying, our sabres point to the sun, 
Our pride is our race, and our enemies scatter and run. 

 
Chorus:   

We're fighting for freedom, our destiny hangs by a thread, 
We're fighting for freedom, the flag of our race at our head, 
We're fighting for freedom, the land of our fathers at stake, 
We're fighting for freedom, the blood of our ancestors sake, 

 
Our enemies' ranks are a mixture of colours and hues, 

We are as one, and as such, we never shall lose, 
We fight for our honour, we fight for a future of l ight, 

For darkness will fall and engulf us, 
Should we lose the fight. 

 
Chorus 

 
Hear the sounds of battle,  

the screams of the wounded are loud, 
The warrior stands,  

and wipes the hot blood from his brow. 
 

Chorus 
We knew that the victory is ours,  

As we gazed at the sight, 
 The flags of our fathers are raised,  

In victorious flight.  
  

Teraz ,keď bol Ian preč z Londýna mohol sa opäť sústrediť na svoju činnosť a Skrewdriver čoskoro pravidelne 
koncertovali. Kapela si získala obrovské množstvo domácich a dokonca Catovi rodičia podporovali koncerty 
Blood & Honour ,ktoré sa väčšinou konali v ich krčme The Red Lion. Na istý čas to vyzeralo tak, že polícia nechá 
Iana na pokoji, ale viete ako znie staré príslovie “Nepočítaj kurence kým nie sú vyliahnuté“, čoskoro sa chlapci 
v modrom so svojimi starými žartíkmi vrátili.  
  

“Pravidelne sme tu organizovali koncerty, získavali sme si rastúci počet fanúšikov, získavali sme čoraz viac 
domácich,  polícia sa zo začiatku snažila koncerty zastaviť, ich snahy viedli až k zastrašovania majiteľov klubov. 
So skupinou sme skúšali v čase keď ľudia chodili na večeru a popritom sa na nás pozrieť, tak sa polícia prišla s 

majiteľom porozprávať a povedali, že majú (Skrewdriver) povolené nacvičovať, ale musia zamknúť dvere, pretože 
nikto nemá povolené ich počúvať. Po nejakom čase skúšania za zatvorenými dverami, sme sa rozhodli, že to už 

robiť nemôžeme a prednedávnom sa dokonca mne a kamarátovi snažili zakázať piť v bare, ale nepodarilo sa im 
to, majiteľ baru sa nás pred políciou zastal a tak sa na to vykašlali, takže zatiaľ nemáme nikde zakázané piť.“     

 
  

IAN STUART DONALDSON  
  



V roku 1964 bol Nelson Rolihlahla Mandela, vodca Marxisticko-Afrického Národného Kongresu, zatknutý 
a odsúdený na doživotie za plánovanie ozbrojenej akcie na zvrhnutie vlády. Vo februári 1990, prisluhovačská vláda 
Južnej Afriky zapredala Bielych ľudí a prepustila z väzenia komunistického teroristu. Od apríla roku 1994 pán 
Mandela, ktorý sa odmietal vzdať agresie a svojho presvedčenia o ozbrojenom boji na vykonávanie svojho teroru, 
získal moc ako nový Štátny Prezident. R.I.P. stará Južná Afrika a vitajte v pekle. A tiež sa stali hlavným mestom 
vrážd, HIV a znásilnení. 
Začiatkom roku 1990 zažili Nacionalistické kapely vzkriesenie ,ako Grade One, Bladeout, Hobnail a Razors Edge 
z Brum posilňujúc Árijské zázemie. Pravidelné RAC koncerty sa konali dva až tri krát do mesiaca. 21.apríla, 1990, 
Blood & Honour a Unity Productions zorganizovali koncert v meste Newcastle. Navštívilo ho vyše 400 účastníkov 
aby sa pozreli na svojich RAC obľúbencov Skrewdriver, Skullhead a Brutal Attack, ale tiež na vymierajúce 
Nacionalistické kapely ako ,nové hudobné talenty z English Rose a Battle Zone z mesta Chelmsford, ktoré do scény 
získavali čerstvú krv. V dôsledku tohto nárastu Bielej sily, Blood & Honour rozšírili svoje krídla a odleteli do USA 
s No Remorse aby sa v júli predstavili na Aryan Feste v Oklahome. Medzinárodná Blood & Honour bola väčšia ako 
kedykoľvek predtým a Rock Against Communism prešli od roku 1977 takisto dlhú cestu k pokroku s jej architektmi 
The Dentists a White Noise z Coventry. Skrewdriver mali v USA zakázané hrať z niekoľkých dôvodov a tak nikdy 
nezískali príležitosť vystúpiť v krajine Strýka Sama, ale to nezabránilo vo vytvorení silného puta medzi našimi 
dvoma národmi. Nadviazaný bol kontakt s White Aryan Resistance ,ktorí boli vedení aktivistom Tomom Metzgerom, 
s Minestoskými vikingmi z Bound For Glory, Hammerskins Nation, KKK, RAHOWA (Kapela organizácie WCOTC 
,ktorá založila Resistance Records), a No Remorse získali kontakty v Dearborn v Minesote.   
  
Teraz býval Ian v Heanor odkiaľ mohol častejšie cestovať do Blackpoolu a navštevovať svojich priateľov 
a príbuzných. Zdravotný stav jeho mami sa časom rapídne zhoršil kvôli zhubnému nádoru, a za elegických tónov 
Irene opustila tento svet. Ian sa zúčastnil pokojného pohrebu  neďaleko miesta ,kde vyrastal. Irenin prvorodený syn sa 
so slzami v očiach prizeral ako bol rozsypaný popol jeho matky morským vánkom v ružovej záhrade. Keď Ian 
prežíval ťažké chvíle vo svojom osobnom živote, veci viac nemohla skomplikovať polícia ,ktorá konala na 
objednávku Alana Greena, Riaditeľa Verejného Obstarávania, keď vykonali prehliadku pozemku Neila Perisha, 
koordinátora Skrewdriver Services. Výsledkom bolo zabavenie obrovského množstva materiálov a zatknutie (a 
okamžité uväznenie) dvoch predstaviteľov Blood & Honour. Alan Green neskôr zo svojej funkcie odstúpil kvôli 
tomu, že bol odhalený ako si užíva s radodajnými dievčatami.     
       “ Je to neuveriteľné, byť zobratý iba za predaj nahrávok. Pokiaľ viem a tak ako aj každý vie, že nikdy nebolo 

nič vyslovené o tom ,že nemôžete predávať nahrávky, nech už boli akékoľvek. Myslím tým, že existujú kapely 
,ktoré spievajú piesne o zabití Boha a množstvo protináboženských kapiel, do všetkých sú tak trochu zapichnutí, 

ale žiadna z nich nemala súd za predaj svojich nahrávok. Zoberte si napríklad Amerického rappera Ice T, niektoré 
obchody odmietli predávať jeho nahrávky, ale väčšina ich predáva. Všetko to vzbudzovalo verejnú senzáciu vďaka 
čomu aj predal viac nahrávok. Nikdy za to nebol odsúdený. Zrejme na tom nie je nič zlé, spievať o zabití bielych 
ľudí a policajtov. Nikdy nikto nebol odsúdený za predaj nahrávok Ice T a tiež nebol nikto zatknutý. Naše nahrávky 
vôbec nepodnecujú k násilnostiam, naše texty sú o hrdosti  našej bielej rasy. Ak je to nelegálne byť hrdý na svoju 

rasu, prečo nie je nelegálne byť hrdý čierny alebo Ázijec, atď.?“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Nižšie je uvedený príklad textov za ,ktoré by bola Biela kapela okamžite odsúdená, ale nakoľko sú spievané negrom 
Ice T ,môžete si ju zakúpiť v každom hudobnom obchode: 
  
STRAIGHT UP NIGGA - DAMN RIGHT I'M A NIGGA, AND I D ON'T CARE WHAT YOU ARE, CAUSE 
I'M A CAPITAL N-l DOUBLE G-E-R, BLACK PEOPLE GET MA D, BECAUSE THEY DON'T SEE, THAT 
THEY'RE LOOKED UPON, AS A NIGGA JUST LIKE ME, I'M A  NIGGA, NOT A COLOURED MAN, OR 
A BLACK, OR A NEGRO, OR AN AFRO AMERICAN, I'M ALL T HAT, YES I WAS BORN IN AMERICA 
TRUE, DOES SOUTH CENTRAL, LOOK LIKE AMERICA TO YOU?  I 'M A NIGGA, A STRAIGHT UP 
NIGGA, FROM A HARD SCHOOL, WHAT EVER YOU ARE, I DON 'T CARE, THAT IS YOU FOOL, I 'M 
LOUD AND PROUD, WELL ENDOWED WITH THE BIG BEEF, OUT  ON THE CORNER, I HANG OUT 
LIKE A HOUSE THIEF, SO YOU CAN CALL ME DUMB OR CRAZ Y, IGNORANT, STUPID, INFERIOR 
LAZY, SILLY OR FOOLISH, BUT I'M BADDER AND BIGGER, AND MOST OF ALL, I'M A STRAIGHT 
UP NIGGA. 
“Naozaj nemôžeme nijak vyhrať. Axel Rose z “Guns and Roses“ môže mať úspech hovorením neslušného výrazu 
N, pretože je feťák a má čierneho v kapele, ale ja si nemôžem dovoliť vyslovovať to slovo N, samozrejme iba ak na 

koncerte fajčím joint a mám za bass gitaristu rastafariána, potom je to v poriadku. Všetko je tak skurvené 
a pokrytecké.“    



 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
Počas okupácie Stredného Východu našimi ozbrojenými zložkami slúžiacimi Židovským vládcom v mene 
Medzinárodného Kapitalizmu, boli Skrewdriver zaneprázdnení prácou na ich poslednom albume. Všetko šlo podľa 
plánov, chlapci začali opäť pravidelne hrávať a vybudovali si obrovské poslucháčske zázemie, už so Stiggerom 
žiariacim na poste gitaristu. Chalani odcestovali do Fatherlandu ,kde odohrali koncert v Stuttgarte s miestnou kapelou 
Noie Werte. Snahy o zastavenie koncertu boli neúspešné. Skrewdriver dokončili prípravu piesní na svoj siedmi album 
a štúdio Meadow Farm Recording opúšťali s úškľabkom na tvári – kvíliaca elektrická gitara, hromové bicie, pravý 
hák bassovej línie, texty rovnajúce sa semtexu a vokály o sile rozbušky, kombinácia krásnych balád a energického 
rocku. Album The Strong Survive toto všetko obsahoval. Ianove diabolské vokály vyjadrovali odpor voči 
ľavičiarskym učiteľom ,ktorí znečisťovali mysle našich detí Bielou sebanenávisťou. V ôsmej piesni, Backstabber, 
nám Ian dohovára aby sme sa mali na pozore pred zradcami v našich radoch a v piesni Mist on the Downs, Ian spieva 
o svojej láske k našej zelenej a radostnej krajine. 
Album The Strong Survive bol vhodným dielom zakončujúcim diskografiu Skrewdriveru, obsahujúcim odpor voči 
komunizmu, policajnej cenzúre na koncertoch a všetkým špinavostiam médií.      

STAND PROUD 
 

I get a feeling, despite the double dealing, 
Someone is trying to grind us down, 

Despite the storm breaking, people are awakening, 
We're always going to be around, 

Shout out loud, we're strong and proud, 
No-one's going to kill our voice, 

No treacherous scum, will have us on the run, 
Trying to murder freedom of choice. 

 
Chorus: If we stand proud, and get knocked down, 

Well that's the way it's got to be, 
If we die trying, well I prefer dying, 

To living on my knees. 
 

Will it be a red day, not if I have may way, 
You can shove your stinking two-faced lies, 

If they get their say, there'll only be bad days, 
Stand and watch as freedom dies. 

 
Chorus: 

Don't give up the fight for what is good and right, 
We've got to keep the vultures at bay, 

I'm living for the times when they pay for all their crimes, 
And we're sweeping all the rubbish away. 

  
Dva mesiace po vydaní albumu The Strong Survive a po pätnástich rokoch existencie Skrewdriveru bolo vydané dvoj 
CD Live and Kicking, nahrané v Staffordshire. Bola to oficiálna Blood & Honour nahrávka zachytávajúca energiu 
a elektrizujúcu atmosféru ich koncertu. Na zadnej strane Warlord LP ,Skrewdriver špeciálne ďakujú mimo iných aj 
motorkárom The Cans Bikers, The Honkers, Black Hogs a Easy riders, plus Flámskym Motorkárskym klubom, Ian sa 
s Motorkármi Proti Komunizmu (Bikers Against Communism) stretol v Belgicku roku 1988. Vyčlenená kapela pre 
motorkárov bol nápad, ktorý nosil v hlave už dlhší čas, teraz však podľa Iana nastal správny čas a tak sa sformovala 
zostava White Diamond (Biely Diamant). Album White Diamond and The Reaper ,bol nahraný opäť v inom štýle, 
tento krát sa Ian rozhodol pre Heavy Metal. 

“The Klansmen prilákal veľa poslucháčov na scénu Blood and Honour, čo je dobrá vec. Dúfajme, že White 
Diamond spraví to isté s pár motorkármi. V podstate rozširujeme naše krídla a snažíme sa osloviť každého ,nie iba 
Skinheadov. Vyzerá to tak, že ľuďom s ktorými som sa o tom (The Reaper)rozprával sa to páči, pokiaľ viem gitara 

by mohla byť trošku hlasnejšia a vokály o niečo tichšie. Pri pôvodnej kombinácií bola gitara strašne hlasná 
a nebolo počuť spev, tak sme to zmenili a malo to úplne opačný efekt.“  



 
IAN STUART DONALDSON  

  
Stigger do kapely vniesol novú dimenziu, jeho schopnosti v hre na gitaru boli úžasné. Opäť Ian myslel dopredu 
a tento krát prišiel s nápadom Patriotic Ballads(vlasteneckých balád). 
Nahrávka Patriotic Ballads bola pôvodne vydaná na kazete, ktorú vyrobil Mark Lilley v Meadow Farm Recording 
Studio, ale neskôr bola vydaná na kompaktnom disku vydavateľstvom Rock-O-Rama. Predhovor na vnútornom obale 
kazety: 
“Dennodenne sme médiami bombardovaní príbehmi o nespravodlivosti proti menšinám. O čom sme však nikdy 
nepočuli je mnoho prípadov útlaku a diskriminácie štátu voči nám, bielej majorite, z toho dôvodu dali Ian Stuart 
a Stigger z kapely SKREWDRIVER dokopy nejaké akustické balady, aby poukázali na túto nespravodlivosť, a aby 
ponúkli aspoň ako takú nádej mnohým ľuďom na ,ktorých je táto krivda páchaná. Počúvaj a uč sa.“ 
Teraz, keď bol magazín Blood & Honour odovzdaný do iných rúk, Ian bol zdesený z cesty akou sa hnutie uberalo. 
Ian sa rozprával s Chrisom Hitchinom, vydavateľom British Oi! ,ktorý býval tiež vo východnej časti stredu krajiny, 
diskutovali o plánoch zastaviť publikovanie British Oi! a obnoviť starý NF žurnál New Dawn. Našťastie, Ian zmenil 
jeho postoj, ale nech už bolo akokoľvek začal prispievať do British Oi! spôsobom písania článkov o novinkách 
Skrewdriveru. To muselo nejakých ľudí pohnať k činom, pretože na jeseň roku 1991 vyšlo jedenáste vydanie 
magazínu Blood & Honour (kompletne s novým vydavateľom) do ulíc, po takmer dvojročnej prestávke! 
  
Na konci osemdesiatych rokov sa British National Party (BNP- Britstká Národná Strana) ukázala ako hlavná Britská 
Nacionalistická strana. V júni 1989 zorganizovala BNP pochod s názvom Rights for Whites (práva bielym) v meste 
Dewsbury, kde bolo zatknutých 82 červených a ich skvelých neumytých kamarátov. 
BNP zvýšili počet pouličných aktivít a konfrontácií. Prínos kampane Rights for Whites do Londýna v roku 1990 
signalizoval masívnu koncentráciu aktivít BNP v mestskej časti Tower Hamlets vo Východnom Londýne. Každú 
nedeľu sa na Brick Lane stretlo vyše 100 BNP aktivistov, ktorí predávali tlačoviny a rozdávali letáky. Na jeseň roku 
1991, rozšírili kampaň do Bermondsdey a vyše 1000 ľudí zaplavilo ulice ,aby rozbili pochod Black Power (Čierna 
Sila). 
Počas toho ako si naši nepriatelia ošetrovali zranenia po Bitke pri Bermondsdey, Skrewdriver sa usilovali prebudiť 
Európu v meste Vicenza, kde sa zúčastnili štvordňového festivalu ,ktorý bol organizovaný organizáciou 
V.F.S. (Veneto Fronte Skinheads). 
  
Festival Rittorno A Camelot  bol obrovský úspech, kde sa nadviazali kontakty s Basse Autonoma ,Movimento 
Politico, Avanguardia a predstaviteľmi Blood & Honour s kapelou Peggior Amico. Skrewdriver hrali set starých 
a nových piesní vrátane Red flags are Burning, Stand Proud, Back with a Bang, Street Fight, navyše Suddenly a The 
Snow Fell boli zahrané akusticky Ianom a Stiggerom. O tri týždne neskôr si Ian a chlapci znovu balili kufre, tento 
krát cestovali do mesta Cottbus v Nemecku. Druhého októbra 1990, bolo Nemecko opäť zjednotené, teraz rok na to 
cestovali Skrewdriver do Fatherlandu aby si uctili výročie zjednotenia po ktorom tak túžili. Pätnásť Britských Blood 
& Honour aktivistov sprevádzalo Skrewdriver ,aby sa pozreli na White Power koncert v meste Werben, neďaleko 
Poľských hraníc. 
  
Dva dni pred koncertom zmiešaná skupina Britských a Nemeckých kamarátov relaxovala, užívala si pokojný večer 
pri pár drinkoch v niekoľkých miestnych baroch a reštauráciách starého mesta Cottbus, keď sa zrazu na scéne 
objavila Nemecká polícia a začala spútavať našich ľudí a hádzať ich do pripravených dodávok. Piati z Britského 
kontingentu boli zatknutí a obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, vrátane troch členov Skrewdriveru. 
Ian v tom čase nebol s chlapcami, prvýkrát o incidente počul ,keď bol zobudený Nemeckou políciou so zbraňami 
priloženými k jeho hlave. 
Ukázalo sa ,že 20-ročný chlapec bol v okolí niekoľkokrát bodnutý do chrbta. Chlapci s tým incidentom nemali nič 
spoločné, ale čo narobíte?  
  

“Vidím to tak ,že Skrewdriver sa stal obetným baránkom kvôli faktu, že Nemecká vláda do krajiny vpustila príliš 
veľa imigrantov. I keď sme nemali nič spoločné s prebúdzajúcimi sa vášňami Nemcov, tým lepšie. Nemyslím si, že 
to s nami malo niečo spoločné. Jedná sa iba o to ,že sa Nemci stavajú proti prílivu imigrantov a prajem si aby Briti 

spravili to isté.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Ian bol neskôr prepustený ,ale úrady odmietli prepustiť na kauciu ostatných ľudí z Blood & Honour - Jon Richard 
Bellany, Steven Calladine, Jonathan Hickson, Richard Brierley, Kevin Noon a kamarát z Nemecka menom Bo. 



Nadišiel večer koncertu ,Ian vystúpil na pódiu a povedal zhromaždenému publiku o udalostiach z predošlého večera. 
Plní hnevu a poháňaní Ianovými strhujúcimi slovami, pochodovalo vyše 300 rozzúrených Skinheadov na policajnú 
stanicu v Cottbuse kde sa dožadovali prepustenia svojich príbuzných. Keď orgány opäť odmietli, naši bratia napadli 
väznicu a v jednej chvíli to vyzeralo tak, že sa im zajatých Nacionalistov podarilo oslobodiť. 
  

“Myslím si ,že to mohlo byť horšie nakoľko ich polícia všetkých držala vo väzení, samozrejme ja som bol 
vonku ,čo bola obrovská chyba zo strany polície ,pretože som mohol ísť na koncert a všetkým povedať čo sa 

stalo, pochopiteľne boli po koncerte problémy s políciou.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Krátko po útoku bolo 6 väzňov prevezených do prísne stráženej väznice v Berlíne. Okamžite po návrate Ian 
zorganizoval kampaň na prepustenie svojich kamarátov, čo zahŕňalo tiež vydanie mini-albumu so šiestimi piesňami 
nahranými s Rough Justice, “Justice For The Cottbus Six“. (Slobodu pre šesticu z Cottbusu) 
Dva mesiace po zatknutí a hnití v Nemeckej väznici boli “Cottbus Six“ prepustení na kauciu a žaloba bola stiahnutá 
po dvoch rokoch prerušovaných súdov.  
 
 
  

JUSTICE FOR THE COTTBUS SIX 
  

And the people call for Justice - Justice, 
And none of your dirty little tricks, 

Yeah the people shout for Justice - Justice, 
And that means freedom for the Cottbus Six, 

Within four evil walls, accused of a crime, 
But all they done, 

Was be in the wrong place at the wrong time,  
Doing all that we can do to free the innocent, 

But our hands are bound,  
By the lying press and the corrupt governments. 

 
Chorus:  

And the people shout for Justice - Justice, 
And none of your dirty little tricks. 

Yeah the people shout for Justice - Justice, 
And that means freedom for the Cottbus Six 

 
Six young lives are wasting, 

scapegoats for the powers that be. 
Sacrificed for one world men and their immigration policy, 

I tell you now if it's your plan to try and break us down, 
Your corrupt plans will tumble cos we'll always be around. 

 
Chorus 

Arrested by the remnants of a Communist regime. 
Corruption in high places still around it seems. 

As six young men at rotting in a dungeon that's still red. 
One day the truth will break on through, 

And the chains will all be shed. 
  

Neil Parrish ,riaditeľ Skrewdriver Services, a jeho dlhodobá priateľka Debbie sa na Vianoce zosobášili. Aby 
nezaostávali ,Ian a Diane spravili úctyhodný krok a zasnúbili sa.   

8.Early warning sign 
  

“Prečo naša vláda káže vláde Južnej Afriky, že musia rokovať s Nelsonom Mandelom, so skurveným starým 
teroristom, ktorí koná proti Bielym ľuďom?“ 

  



IAN STUART DONALDSON  
  
Mnoho ľudí tvrdí ,že AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging) “nespravila nič“ preto aby sa pokúsili predísť 
ovládnutiu Južnej Afriky stranou ANC (African National Congress, sociálno-demokratická strana). 
Kritika je založená na ignorácií faktov, že spomedzi mnohých pravicových organizácií, ktoré upozorňovali na násilné 
povstanie ANC, jedine AWB viedla organizovaný fyzický odpor čo bolo prijaté vládou neobvyklým spôsobom, ktorá 
v roku 1994 v Západnom Transvaale vyhlásila výnimočný stav. Po sérií malých bombových útokov v 
mestách Západného Transvaalu ako Bloemhof a Sannieshof, prišiel prvý náznak ozajstných problémov so zničením 
rozhlasovej veže SABC, ktorá v Západnom Transvaale počas týždňa poháňala ľudí do aprílových volieb. V piatok 
večer, 22.apríla 1994 zničila bomba budovu Ministerstva vnútorných záležitostí v meste Potgietersus v Severnom 
Transvaale a tiež bolo v tú istú noc vážne poškodené dôležité potrubie vedúce z komplexu firmy Sasol na severe 
provincie Orange Free State, bombou, ktorá zapríčinila obrovský požiar. Nech bolo akokoľvek, bombová kampaň 
okamžite vyvolala voľby, ktoré spôsobili palcové titulky na celom svete a na istý čas viedla mnohých pozorovateľov 
k vážnej otázke či budú voľby úspešné alebo nie. Počas bombovej kampane, boli odpálené najväčšie bomby v histórií 
Južnej Afriky, bomby štyrikrát väčšie ako najväčšia bomba akú kedy boli schopní ANC odpáliť počas 29 rokov 
trvajúcej partizánskej vojny. Pôvod AWB leží hlboko v duši extrémneho Afrického Nacionalizmu, ktorý siaha až 
k nezávislej Búrskej republike zo začiatku 19.storočia. Po ich porážke s Britským impériom počas druhej Anglo-
Búrskej vojny v rokoch 1899-1902, sa Africký Nacionalizmus zreorganizoval do oficiálnych politických zoskupení, 
najznámejším príkladom je Národná Strana, ktorú založil Generál z Búrskej vojny JBM Hertzog roku 1912. Toto 
bola Národná Strana, ktorá (po niekoľkých rozpadoch strana zmenila meno na Herenigde Nasionale Party – HNP, čo 
v preklade znamená Znovu zjednotená Národná Strana) vyhrala celkové voľby v roku 1948 a oficiálne zaviedla 
v Južnej Afrike éru Apartheidu. HNP ktorá roku 1948 vyhrala voľby však vôbec nebola jedinou zjednotenou stranou, 
tvorila koalíciu s Africkou Stranou a neformálnu koalíciu s niekoľkými menšími Africkými Národnými zložkami, 
ktoré vyšli z 2.svetovej vojny. Medzi týmito zložkami boli aj zvyšky militantnej organizácie Nationalist Os-
sewabrandwag, ktorá aktívne čelila účasti Južnej Afriky v 2.svetovej vojne a snažila sa fyzicky sabotovať vojnové 
úsilie mestským terorizmom a násilnosťami; a “Sivé košele“, otvorene Nacistická organizácia, ktorá mala vo svojom 
znaku pomaranč, biely a modrý hákový kríž. 
  

STAND BY YOUR OWN 
 

The Storm clouds are gathering, the liberals are bleating, 
The vultures are looking down, 

On the land of South Africa, 
The traitors are growing, cause they see the Whites falling, 

They lie in their papers about apartheid's evil ways. 
 

Chorus: 
Stand by your own, that's the best way, 

Stand by your own, from the ruins that came, 
Stand by your own, it's the only safe cry, 
Stand by your own. Red terror will die. 

 
False prophets are moaning, and the bankers are groaning, 

As the leaders of the weak White West, 
sell out the White man again, 

We sit here in Europe and wonder what the future holds,  
The murdering ANC walk free around our countries. 

 
Chorus 

 
As we look to the future and hope that our kin survive, 

All we can do now is trade with them more. 
  

Veľmi krátko po novom roku 1992, keď sa väčšina z nás iba zotavovala po Silvestrovskej opici a vysávala opadané 
ihličie z borovice, boli Skrewdriver zaneprázdnení vydávaním albumu Freedom What Freedom. Album mal byť 
vydaní na konci februára a volal sa Back To Basics, ale kvôli útlaku Cottbus Six v Nemecku, Ian zmenil názov a tak 
Rock-O-Rama odstránila všetky prekážky a album bol vydaný o niečo skorej.  

  



“Správne, do riti aj s fízlami – nástrojmi židov. Skurvení malí chlapci v modrom. Sme židovskými prisluhovačmi 
alebo nimi kurva nie sme.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Ian využil svoj hudobný talent, ktorým napadol naozaj neskrotným spôsobom políciu a komunistov, navyše oslávil 
nedávny triumf Skrewdriveru v Talianskom meste Vicenza na koncerte Ritorno a Camelot (Návrat do Kamelotu) 
a Nemecké opätovné zjednotenie hymnou One Land (Jedna Krajina). 
  

“Dieses Album ist dem Deutschen Voike zum ersten Jahre-stag der Wiedervereinigung gewidmet.“ 
 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Album tiež obsahuje piesne s Odinistickým žánrom ako God Of Thunder (Boh hromu), When The North Wind 
Blows(Keď vejú severné vetry) a klasickú baladu The Road To Valhalla (Cesta do Valhally). Na dochutenie tejto 
naozaj Európskej nahrávky je pieseň Stolz (Hrdosť) spievaná v nemčine.    

  
“V podstate predávame viac nahrávok v Nemecku než kdekoľvek inde. Myslím si ,že to bola iba otázka času kedy 

niečo pre nich v Nemčine nahráme ,kvôli tomu ako nás Nemci podporujú. Napísal som tú pieseň v Angličtine, mal 
som kamaráta z Nemecka ,ktorý to preložil a nahral na kazetu ,počul som akcent a výslovnosť a podľa toho som to 
spravil. Nemecko má taktiež možno najviac sa rozširujúcu skinheadskú scénu v Európe, a ľudia z Nemecka sa za 

kapelu postavili takmer od čias ,keď Angličania. V Nemeckom vydavateľstve vydávame už od roku 1982. V 
Nemecku je tiež oveľa ľahšie si zadovážiť naše nahrávky, nakoľko ich množstvo hudobných obchodov predáva a 
aj keď nie tak ľudia si ich skrz hudobné obchody môžu objednať. Nie sú tam zakázané, pričom nie sú zakázané 

ani tu, ale noviny tvrdia ,že sú a tak ich žiadny obchod nebude predávať.“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Bitka pri Bermondsey dodala vedeniu BNP odvahu k častejším konfrontáciám, ale ak chceli voči červeným zaujať 
ofenzívnejší postoj museli byť rovnako pripravení a mať vlastnú ochranu. Na jar 1992 sa sformovala nová skupina 
nacionalistov, ktorá poskytovala vytúženú bezpečnosť a ochranu. Táto skupina sa čoskoro ukázala ako oddiel 
pouličných bojovníkov. Čoskoro sa zaangažovaní ľudia začali organizovať do systematicky usporiadaných jednotiek 
a začali vydávať periodikum zameriavajúce našich nepriateľov s názvom Red Watch. Searchlight bez odplaty roky 
tlačil mená a adresy našich ľudí, s príchodom projektu Red Watch bola topánka nasunutá na druhej nohe a teraz to 
boli ľavičiari čo boli zastrašovaní a zverejňovaní.   
  
“Správne, rád by som ďalšiu pieseň venoval novému zoskupeniu, ktoré vyrazilo do našich ulíc, myslím si že 
červení sa už o nich dozvedeli. Mnohých z nich poznám už dlhý čas a ich veľmi dobrých kamarátov a chcel by som 
venovať túto pieseň novej skupine zvanej Redwatch a hlavne malému chlapíkovi menom Charlie. Toto je pre 
Redwatch ,odvádzajú skvelú prácu a táto pieseň sa volá When The Boat Comes In – Nigger, Nigger.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Späť na bojisku Blood & Honour, Ian bol opäť v štúdiu, tento krát pracujúc na svojom tretom sólovom albume 
Patriot a s The Klansmen skladal piesne na CD Rock N Roll Patriots, obe nahrávky uzreli svetlo sveta niekedy vo 
februári. Patriot predčil oba Ianove sólové projekty a mal byť naozaj vydaný ako album Skrewdriveru. Ian do neho 
zahrnul aj kvalitnú prespievanú verziu od jeho obľúbenej kapely Rolling Stones “Paint It Black“, takisto album tvorili 
aj zmyselné balady ako Ship Of Destiny alebo Down In The City. Album Rock N Roll Patriots bol vydaní iba na CD. 
Zvýšením kvality zvuku bol album najlepším spomedzi lahôdok od Klans-men. Album zvýrazňovali piesne ako 
Route 66, Coming Up To Midnight, Get it Right a Freedom,What Freedom?   

  
FREEDOM, WHAT FREEDOM? 

 
You may wake up one morning, 
and your life's been took away, 

And you may think back on memories, 
and dreams of yesterday, 



And you may think life is okay, 
and you just keep struggling on. 
But your freedom's being stolen, 

so wake up before if s gone. 
 

Chorus: 
And they're taking our freedom away, 
They're stealing our freedom today, 
They're taking our freedom away, 

So listen closely to what I say, 
The words that you are saying could be taken as a crime, 

They're even finding faults now, 
in the words of nursery rhymes, 

One group can't sell their records, 
because the law is on their backs, 

Well we'll all be mindless prisoners, 
if we don't start fighting back. 

 
Chorus 

 
The TV and the papers keep on saying that It's alright, 

But they're controlled by the reapers, 
Of the dawn of endless nights, 

You may think I'm exaggerating, 
and you look down to the floor, 

But you'll realise and raise your eyes, 
as they're kicking down your door. 

  
Po dramatickej epizóde Skrewdriveru v Nemecku, Accion Radical, Španielske Nacionálno-Socialistické zoskupenie, 
vyslalo do vzduchu výstrahu a rezervovalo miestnu kapelu z Valencie Division 250, No Remorse, Battle Zone 
a Violent Storm aby pre nich zahrali v sobotu 14.marca 1992. White Power kapela z Cardiffu Violent Storm vznikla 
roku 1986. V tých časoch bol spevákom murár Bily a Casey hral na bass gitare, ich gitaristom bol Dennis 
a bubeníkom bol Skinhead menom Clarkey, ale asi po roku z nedostatku peňazí na nástroje a nedostatku miesta na 
skúšanie, Dennis opustil kapelu a vstúpil do armády a Clarkey sa presťahoval do Stoke-on-Trent so svojou 
snúbenicou. Onedlho sa však gitaristom stal Brian a paličky si do rúk vzal jeho brat Darren. Teraz o šesť rokov 
neskôr mala kapela nahrávací kontrakt a akurát dokončovala svoj debutový album Celtic Warriors. Všetky kapely 
boli v povznesenej nálade kvôli nedávnym úspechom v štúdiu a očakávaniam z hrania na prvom Španielskom 
medzinárodnom RAC koncerte. V piatok trinásteho ráno, ako chlapci cestovali na letisko po ceste M4 neďaleko 
mesta Bristol, sa auto v ktorom cestovali vymklo spod kontroly a narazilo do priekopy. Výsledkom havárie bola smrť 
Caseya, Darrena, Briana a ich kamaráta Jasona Oakesa. Iba Billy, ktorý šoféroval prežil, omráčený a zaliaty krvou 
vyliezol z vraku havarovaného auta a bezcieľne sa motal po ceste až kým ho nenašiel sediaceho v šoku na kraji cesty 
šofér nákladného auta. Predpokladalo sa ,že sa Violent Strom stretne na letisku s Battle Zone a No Remorse aby 
odleteli na koncert do Španielska. Po dlhom premýšľaní sa rozhodlo ,že koncert bude pokračovať a bude venovaný 
zosnulým členom kapely Violent Storm. Boli dodržané tri minúty ticha a prívrženci Blood & Honour, ktorí sa 
koncertu zúčastnili z Francúzska, Talianska, Portugalska, Rakúska, Nemecka, Británie a Belgicka vztýčili svoje 
pravice a zložili úctu našim padlým bratom. Väčšina národných novín o tom napísala článok a až deväť dní po 
incidente noviny Wales on Sunday napísali reportáž odhaľujúcu “ozajstnú pravdu“ o “rasistických koreňoch“ Violent 
Storm. Nebolo to prekvapenie, keď uviedli ako zdroj ich informácií Searchlight. Kým rodina a priatelia smútili za 
štyrmi mladými vyhasnutými životmi, odvážni ľavičiari pod rúškom tmy postriekali miestny bar kam chodievali 
chlapci z Violent Storm nápisom “ŠTYRIA DOLE JEDEN OSTAL“. 
Toto všetko sa stalo ešte pred tým než bol Paul Casey uložený na večný odpočinok. V apríli bol zorganizovaný 
benefičný koncert ,kde vystúpili Skullhead, Squadron a Skrewdriver. Bola spravená zbierka a bolo poslaných vyše 
£1000 rodinám zosnulých. Billy sa čoskoro zotavil zo zranení a okamžite rozmýšľal o založení novej kapely. Nová 
kapela sa volala Celtic Warrior, bola pomenovaná po albume Violent Storm. Celtic Warrior aby udržali živé 
spomienky na Violent Storm pokračovali v hraní ich starých piesní. Myslím si ,že to bolo to čo by si chlapci 
priali.       
  



Ako sa White Power hudobná scéna otriasla z tragédie Violent Storm, ďalšia bolesť obklopila hnutie správami 
o zavraždení prívrženca Blood & Honour Paula Cartera. Na veľkonočné sviatky bol Paul napadnutý gangom Aziatov 
a dobodaný k smrti. Previnil sa iba tým ,že bol Biely. Jeden z tejto špinavej luzy sa pokúšal vyhnúť zákonu tým, že 
chcel odletieť do Pakistanu, ale našťastie bol zadržaný políciou. 
  
“Stále nám sem posielajú Negrov, posielajú nám sem Pakistancov, posielajú nám sem tých skurvených židov aby 

ovládli našu krajinu.“ 
 

IAN STUART DONALDSON  
  

Toto boli svojim spôsobom temné časy pre hnutie Blood & Honour a na obzore boli ďalšie búrky. Stigger náhle 
opustil Skrewdriver a Ian musel istý čas hrávať v Británii sám ,cestovať do Nemecka a využívať Storkraft ako svoju 
opornú kapelu. Počas toho ako hral v Cottbuse pre viac ako 1000 prívržencov, zhromaždili sa stovky ľavičiarov aby 
zastavili koncert, ale boli nekompromisne dokopaní tam odkiaľ prišli.Onedlho sa pokojná hladina opäť rozvírila, 
jednalo sa o muža menom Nicky Crane. Nebolo to nič neobvyklé že Channel 4 vysielal programy napádajúce 
Národný Socializmus ako napr. “The Oprah Winfrey Show“ a “Reportage“ alebo dokonca snímky dokumentujúce 
buzerantov. “Out“ bola séria hodinových programov o gayoch a lezbách. Vysielali buzerantov v kovbojských 
oblekoch, netvorov prezlečených v ženských šatách a dokonca choré scény mentálne nespôsobilých bozkávajúcich sa 
a navzájom sa vyzliekajúcich mužov. Skinheadi boli jednou z tém relácie a kto by sa na obrazovke neukázal – bývalí 
vodca Skrewdriver Security Nicky Crane.    

 
“Z jeho strany cítim zradu viac než ktokoľvek iný, pretože bol hlavou našej ochranky. Dokonca som sa za neho aj 

postavil ,keď o ňom ľudia hovorili ,že je buzerant, pretože on ma presviedčal o opaku. Vždy som sa ho zvykol 
pýtať prečo pracoval v týchto gay kluboch, hovoril som mu, že získa zlé meno. Hovoril, že prácu v tých kluboch 

mu dávala bezpečnostná agentúra pre ktorú pracoval. Cenil som si ho, pretože bol Nacionalista. Bol som tak isto 
prekvapený ako aj každý. Možno ešte viac než ostatní. Cítil som sa ním zradený a nechcel som s ním mať nič 

spoločné. Vykopal si svoj vlastný hrob.“ 
IAN STUART DONALDSON  

Nicky Crane o rok neskôr zomrel na Aids. 
V dôsledku Ianovych nedávnych návštev Nemecka bola situácia na bode varu. Stovky Národných Socialistov 
a stúpencov Blood & Honour, chorých a unavených z návalu Rumunských cigánov a iných ne-Bielych imigrantov do 
ich národa požadujúc stravu, oblečenie, peniaze a ubytovanie zaútočili zápalnými fľašami na utečenecké ubytovne 
a hotely. Nočná obloha mesta Rostock bola ožiarená ako pri rannom úsvite a vzduchom sa vznášala vôňa zhoreného 
ľudského mäsa.    
  
  

9.Hail and Thunder 
  
Počas toho ako z multi-kultúrnej nočnej mory v Rostocku šľahali k nebesám plamene, miešanie rás, nepokoje 
a násilie zachvátili rozbúrené pobrežie USA a tento krát sa rasové napätie vyvrcholilo na uliciach Los Angeles. 
Rasové nepokoje vznikli z dôvodu prepustenia štyroch Bielych policajtov ,ktorí boli obvinení z napadnutia Rodneyho 
Kinga, zdrogovaného čierneho motoristu. Mesto Los Angeles bolo pohltené rasovým násilím. Nepokoje v LA boli 
najväčšie a najnebezpečnejšie v tomto storočí, bolo zabitých viac ako 60 ľudí  a 2383 bolo zranených, aj keď miestne 
a federálne orgány boli schopné nastoliť poriadok. Táto rasová vzbura stála mesto vyše 800 miliónov dolárov. 
Najväčšiu účasť na tom niesli čierni, ktorí bezdôvodne útočili na Bielych obyvateľov ,podpaľovali a rabovali. 
  
“Mnoho ľudí cíti ,že rasy a kultúry by sa nemali miešať. Pravda je taká, že čierni nám berú prácu a zanechávajú 
za sebou obrovské množstvo nezamestnaných Bielych ľudí. Potom sa pozrite na židov. Ich základnou stravou sú 

peniaze a kontrolovanie všetkého čo zaváňa slušným profitom. Potom tu máme komunistov ,ktorí chcú chorú 
rovnosť pre všetkých. Ale prosím vás, kde má miesto Biely človek? Je na úplnom konci zástupu. Je odložený na 

nesprávnej poličke. Pozrite, vlády prichádzajú a odchádzajú a krajina stále upadá.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

RETALIATE 
 

The petrol bombs are flying, the people lock their doors, 
We've got to make a choice now, in the middle of a war, 



The enemy is taking over, out on the streets, 
And we are not united, and so face defeat. 

 
Chorus:  

Retaliate, will be our only hope. 
Retaliate, can we ever cope, 

Retaliate, face them on the streets 
Retaliate, fight against defeat, 

As a young man lies dying, the mob begins to cheer, 
Older people tremble, they have never known such fear, 

The enemy is taking over, out on the streets, 
And we are not united, and so face defeat. 

 
Chorus 

 
Mr Politician, I won't tell you so, 

But now the flames are rising, do you want to know? 
You're blaming unemployment and the racists on the beat, 

But I don't see White unemployed looting on the street. 
  

V septembri sa Stigger vrátil ku Skrewdriveru a spolu s Ianom odcestovali do Nemecka aby naživo predviedli svoje 
Nacionalistické Balady. Ian netušil ako diváci zareagujú na pomalšie piesne, ale koncert bol veľmi úspešný a po ich 
návrate do Anglicka sa dvojica predviedla na Nacionalistickom mítingu v Mansfielde, kde odohrala zmes 
vlasteneckých piesní ako There Goes The Neighbourhood, The Devils Right Hand, The Snow Fell a The Green 
Fields of France.   

  
THE GREEN FIELDS OF FRANCE 

 
Well, how do you do young Willy McBride? 

Do you mind if I sit here down by your graveside? 
And rest for a while in the warm summer sun, 
I've been walking all day and I'm nearly done, 

I see by your gravestone you were only nineteen, 
When you joined the great call-up in nineteen-sixteen, 
And I hope you died quick, and I hope you died clean, 

Young Willy McBride was it slow and obscene? 
 

Chorus:  
,Did they beat the drums slowly? 

Did they play the pipes lowly? 
Did they play the death march as they lowered you down?  

Did the band play The Last Post and chorus?  
Did the pipes play the Rowers of the Forest? 

 
Did you leave a wife or a sweetheart behind?  

In some faithful heart is your memory enshrined? 
Although you died back in nineteen-sixteen, 

In that faithful heart are you forever nineteen? 
Or are you a stranger without a name? 

Enclosed and forever behind a glass frame, 
In an old photograph battered and stained, 

And faded to yellow in a brown leather frame? 
 

Chorus 
 

Well the sun now it shines on the green fields of France,  
As the warm summer breeze, makes the red poppies dance. 

And look how the sun shines from under the clouds.  



There's no gas, no barbwire, there's no guns firing now,  
But here in this graveyard if s still no-man's land.  
The countless white crosses stand mute in the sand. 

To man's blind indifference to his fellow man.  
The whole generation was butchered and damned. 

 
Chorus 

 
Young Willy McBride, I can't help wondering "why",  

Do those that lie here know why that they died? 
And did they believe when they answered the call, 

Did they really believe that this war would end wars? 
The sorrow the suffering the glory the pain, 
The killing and dying were all done in vain, 
Young Willy McBride it all happened again, 
And again and again and again and again... 

  
Kým dvaja trubadúri Ian a Stigger smerovali do Nemecka, bass gitarista a bubeník boli takisto na cestách. Icky 
a Johnny B nastúpili za No Remorse na Aryan Feste v roku 1992, ktorý sa konal v púštnom kempe na okraji mesta 
Los Angeles. Opäť boli v Štátoch nadviazané a upevnené vzťahy s CIS, Frontline a Aggravated Assault, navyše bola 
založená divízia Blood & Honour USA v Kalifornskom meste Garden Grove. Na zadnej strane trinásteho čísla 
magazínu Blood & Honour sa nachádzala reklama na Londýnsky koncert ,ktorý sa mal konať v sobotu 12.septembra. 
Ohromná propagácia bola zaistená plagátmi a letákmi, ktoré boli polepené na stenách a budovách po celej krajine 
informujúce ľudí o koncerte a mieste stretnutia na stanici Waterloo. Samozrejme ľavičiari a štátne orgány neboli 
veľmi potešení plánovaným koncertom v Londýne ,ktorý bol navyše sprevádzaný s takou propagáciou Blood & 
Honour a tak naši nepriatelia zostavili plány ako koncert zastaviť. Bezpečnosť, poriadok a zaistenie koncertu mal na 
starosť British Movement Leader Guart. British Movement Leader Guard vznikli v roku 1984 aby zachránili 
organizáciu a reštrukturalizovali BM. Koncert zaujal aj pozornosť médií, väčšina bulvárnych novín napísala článok o 
Blood & Honour, Ian bol dokonca pozvaný do rádia, ale pozvanie neprijal. Všetko vyzeralo dobre a zdalo sa, že 
propagačná kampaň  mala svoje opodstatnenie, očakávalo sa, že sa koncertu zúčastní vyše dve tisíc ľudí vrátane 
priaznivcov Blood & Honour z celej Európy. Noc pred koncertom bol Ian napadnutý gangom negrov, keď si v 
Burtone vychutnával pivo.     
  

“Gang negrov vošiel dnu, prvý z nich ma trafil rovno do úst. Vybil mi tri zuby, zapríčinil niekoľko štichov na 
ústach a povedal – To máš za zajtrajší koncert ty Nacistický bastard.“ 

  
IAN STUART DONALDSON  

  
Niekoľko týždňov pred koncertom rozdávali ľavičiari letáky každej skupinke červených, nadrogovaným anarchistom 
a otrhaným úbožiakom aby sa pokúsili zastaviť koncert. V sobotu sa na stanici Waterloo zišlo asi 1000 ľavičiarov. 
Polícia uzavrela stanicu a metro, ktorým sa mnoho ľudí chcelo dostať na miesto stretnutia, v prístavoch Folkestone 
a Dover boli otočené späť stovky zahraničných priaznivcov Blood & Honour. Väčšina skínov sa dozvedela jeden od 
druhého ,že koncert sa bude konať v Elthame a tak sa vybrali rovno tam, ale približne sto oneskorencov, zväčša 
Európanov, čelilo obrovskej prevahe červených. Chlapci pochodovali cez rieku Temža, natlačení na moste 
sprevádzaní vlajúcimi vlajkami a krikom. Približne po dvoch hodinách boj utíchol. Vyzeralo to tak ,že červení 
bastardi hádzali kamene veľmi ochotne ,ale keď mal prísť súboj jeden na jedného veľmi im do tanca nebolo. Zranenia 
na našej strane boli zanedbateľné, keď vezmeme do úvahy nerovnosť (tisíc verzus sto) ,Londýnske márnice by pekne 
zarobili ak by to bolo opačne! 
Aj napriek pokusom ľavičiarov a ich kumpánov zastaviť koncert, podujatie bolo veľmi úspešné, atmosféra bola 
elektrizujúca a všetky kapely zahrali perfektne. Približne 700 ľudí sa dostalo na koncert a asi 800 až 1000 ľudí bolo 
zastavených políciou. 
  
“Chceme týchto čiernych podľudských bastardov v tejto krajine? Chceme ich kurva?! Je otázkou času kedy budú 
splynovaní alebo vyhostení z našej krajiny. Prejdite sa po uliciach tejto krajiny, čo uvidíte? Nejakého skurveného 
čierneho bastarda s veľkými perami a obrovským spľasnutým nosom, ktorý sa prechádza po ulici ako keby bol 

doma, určite by to nerobil ak by patril do normálnej spoločnosti. Raz tie čierne špiny zničíme, o to sa nemusíte báť 
a ak ich nevyhostíme tak ich kurva splynujeme.“ 

  



IAN STUART DONALDSON  
  
  
  

Ian venoval pieseň Streetfight tým, ktorí sa zúčastnili bitky pri Waterloo, istý čas polícia hrozila ,že podujatie 
napadne.  

 
“Teraz nám tu chce skurvená polícia rozkázať aby sme koncert ukončili, na koho objednávku to tí bastardi robia? 
Chápete ma čo tým myslím? Sme Briti a sme Európania ,sme tu aby sme si vypočuli skurvený koncert, aj keď nám 

tí vyjebanci vonku hovoria aby sme koncert ukončili. Keď hrajú Public Enemy pieseň “Kill whitey“ (zabite 
bielych) ,dovolia im hrať! Máte tam Rouges ,ktorí spievajú o tom ako má IRA zbombardovať Britov, im kurva 

dovolia hrať! Tak prečo kurva nám tie svine vonku kážu ,že nesmieme mať koncert v našej vlastnej krajine? Nech 
idú do riti!“  

IAN STUART DONALDSON  
Ian zahral jeden zo svojich najlepších koncertov od čias koncertovania v podniku 100 club a niekto by si možno 
dovolil tvrdiť, že najlepšie živé vystúpenie aké kedy odohrali. Zúčastnení opúšťali koncert očarení: Nefiguroval tu 
žiadny terorizmus, žiadne násilie, žiadne bitky alebo niečo podobné. Ľudia na koncert prišli z vlastného presvedčenia, 
počúvať hudbu, porozprávať sa s priateľmi a užiť si atmosféru. Toto sú spoločné ľudské hodnoty, ktorým chceli besní 
odporcovia zabrániť, človeku vziať právo na názor. Toto je presne to o čo ide ľavičiarom, okradnúť vás o slobodu, 
okradnúť o váš vlastný názor.  
“My, British Movement, vám posielame gratulácie, Národno-Socialistickým Skinheadom a ostatným 
kamarátom ,ktorí sa zúčastnili “Bitky pri Waterloo“. Aj napriek úsiliu ľavicovej špiny ,ktorí boli dobre 
ozbrojení, krytí a mali od polície povolenie útočiť, koncert, o ktorom hovorili ,že nikdy neprebehne sa podaril 
a bol obrovským úspechom.“ 
Médiá nazvali tento koncert “Bitka pri Waterloo“, reportáže z tejto bitky obehli svet či už v novinách alebo televízií. 
Tridsaťšesť ľudí bolo zatknutých, tridsaťpäť bolo ľavičiarov, ale hnutie Blood and Honour bolo označené za tvorcov 
problémov a zodpovedných za násilie. 

“O tento koncert bol veľký záujem či už na úrovni lokálnej alebo národnej, správy sa odvysielali v TV a Rádiu, 
a na záberoch našej TV sme boli svedkami scén ľahostajnosti polície voči ľavičiarom, my na to nezabudneme! 

Očakával som taký záujem. Ešte krajšie by bolo keby sa množstvo kamarátov, ktorí prišli zo zahraničia dostali na 
koncet. Taká publicita vopred dosť znepríjemnila organizáciu. Ale nakoniec sa koncert podaril, bol to pekný 

koncert, každý kto sa tam dostal bol spokojný. Takže v podstate to bolo víťazstvo – Ale opäť si myslím, že polícia 
konala nelegálne, že uzavrela hlavnú železničnú trať, v snahe zastaviť ľudí cestujúcich na koncert. Nemali 

povoliť ani demonštráciu ľavičiarov na stanici v ten deň, pretože bolo úplne jasné, že tam idú vytvárať problémy.“ 
      

 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Istý čas po udalostiach médiá prenasledovali predstaviteľov Blood & Honour, ale pomaly správy okolo Bitky pri 
Waterloo utíchali a ručička na Richterovej stupnici klesala. 
Všetko to vzrušenie hnalo Iana vpred a podnietilo oživenie White Diamond. Ian a kapela, v ktorej teraz na bície hrala 
žena menom Zoe Briggs, nahrali album The Power and the Glory. Stigger na nahrávku naspieval dve balady: To 
Freedom we Ride, pieseň ktorá bola vzatá z albumu No Turning Back ,a No Man´s Land, ktorá sa nesie v tom istom 
duchu ako The Snow Fell. Ian do albumu zapracoval niekoľko prehraných verzií ako Jumping Jack Flash od Rolling 
Stones a pieseň The Only One ,ktorá bola prevzatá z prvého albumu Skrewdriveru,  All Skrewded Up. Ian tiež spieva 
o skorumpovaných politikoch, nezmyselnej rapovej hudby a zložil pieseň Refugee, tvrdá pieseň o ľuďoch, ktorí prídu 
do našich krajín, dostanú bývanie, prácu a sú uprednostňovaný pred našim vlastným obyvateľstvom. Album bol 
nakoniec po dlhšom oneskorení vydaný vydavateľstvom Glory Discs. Nacionalistické Balady sa v Bielom Svete 
nezaobišli bez povšimnutia. Koncept pomalého ,ale o to viac provokujúceho spevu oslovilo obrovské množstvo ľudí, 
hudba predstavujúca a propagujúca sväté žalmy Národného Socializmu. Onedlho boli Ian a Stigger opäť v štúdiu, 
skladali totižto piesne na druhú časť projektu nacionalistických balád. CD bolo nazvané Our Time Will Come, ktoré 
sa veľmi podobá prvému albumu, ale na ktorom je hudba viac prepracovanejšia a je na ňom pridaná bonusová pieseň 
s ženskými sprievodnými vokálmi. Piesne ako: Another Prayer For The Dying, Never Give In, Wasted Life a Our 
Time Will Come. Opäť, tak ako pri prvom albume Patriotic Ballads, je pokojný ,ale zároveň silný, ktorého účelom je 
do vášho srdca dostať hrdosť. 
  



“Máme odvahu postaviť sa kričať za to čo právom patrí nám. Nejdeme sa meniť na slepých humanistov. Časom 
príde rasová vojna a my budeme dostatočne silní v počtoch aby sme ju vyhrali. Som pripravený zomrieť pre túto 

krajinu aby som ju udržal bielu a čistú, a ak to bude znamenať krviprelievanie, nech sa tak stane.“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  

EUROPE ON MY MIND 
 

So many lives have been wasted, 
Scattered as dead leaves upon the ground, 

In the cause of the freedom they had tasted, 
And for the liberty they found, 

Ground beneath the heels of Red jackboots, 
And half of Europe ruled by the Red beast, 

Whilst the other half were fooled to think they were free, 
The kosher power ruled at every feast. 

 
Chorus:  

Beloved Europe's on my mind now, 
It's on my mind and in my soul, 

Beloved Europe's on my mind now, 
Liberty and justice is our goal. 

 
So many wars withhold their bloodshed, 

The flower of Europe died in muddy fields, 
So much blood has bled from the bodies of our lands, 

White Pride has forced us not to yield, 
Yeah, once again a brother for a brother. 

  
Whilst aliens stood and laughed down on the fight, 

Their interests were enough to kill our Europe, 
Make us all the slaves of endless nights. 

  
Dôsledkom nárastu publicity a ponúk, ktoré Ian Stuart dostával bola otvorená nová pobočka Skrewdriver Services – 
Norther Division. Spolupracovala s už veľmi dobre usadenou pobočkou Skrewdriver Services – London a nová 
mašinéria Blood & Honour operujúca vo východnom stredozemí bola dôkazom rozšíreného vývoja Rock Against 
Communism scény, ale okrem týchto úctihodných úspechov venoval Blood & Honour magazín na svojich stránkach 
sekciu pre neustále sa rozrastajúci Nemecký kontigent zvaný Blut und Ehre. 
  
Množstvo ľudí sa prišlo pozrieť na tradičný koncert White Xmas a tiež na koncoročnú Blood & Honour párty. 
Novozaložená frakcia Blood & Honour Midlands mala za povinnosť zorganizovať vianočný koncert v roku 1992. 
Zvolili si pánsky klub v Mansfielde ,kde sa mal program odohrávať a 19.decembra sa koncertu zúčastnilo vyše 400 
priaznivcov Blood & Honour, ktorí sa prišli pozrieť na No Remorse, Razors Edge, a samozrejme Skrewdriver.   
  
Skrewdriver, ako sme už spomínali, boli opäť v plnej zostave a koncertovali po Britských ostrovoch. Počas ich turné 
podávali skvelé výkony, vkladali veľké úsilie do svojho remesla. More pravíc zaplavilo miestnosť ako Ian reval do 
mikrofónu spolu s 400 členným publikom. Paul Burnley na koncert neprišiel, ale to však nestlmilo vzrušujúcu 
a mrazivú atmosféru, keď si urastený Londýnsky Skinhead zvaný Jacko vzial do ruky mikrofón a nahradil speváka 
No Remorse.   
  

WHY WORRY  
 

The sceptic said to me one sunny day, 
Why the worried look upon your face, 
He just smiled and he looked at me, 

What will be is going to be, 
I said surely you would fight, 

For what you believe to be right, 



He said no cos life's to short,  
I said your life has now been bought. 

  
Chorus: 

Why worry, he said to me, 
Why worry, it was meant to be, 
Why worry, he asked me why, 

Why worry, cos I don't want to die. 
 

I see what's happening and it makes me mad, 
I think about it and it makes me sad, 

The sceptic says that I should not think, 
Sit back and let the future sink. 

 
Chorus 

 
We'll stand and fight the rot,  

Fight for the hopes we have got, 
We will stand - not runaway,  

And you will thanks us on a future day. 
  

Ako sa začal nový rok a Blood & Honour hľadelo do budúcnosti, naši bratranci v USA boli hlboko zasiahnutý 
vraždou Erika Banksa, White Power Skinheada, ktorí istý čas spieval v Bound For Glory. Zastrelili ho ľavičiari 
31.decembra. Na svete zanechal milujúcu manželku a dieťa. Vývoj násilia v USA zabezpečil rozdiel medzi našimi 
dvoma národmi: vo Veľkej Británii bola bitka holými rukami alebo dokonca bodnutie nožom základom riešenia 
problémov, ale smrť v pouličnej bitke stále prinútila ľudí spozornieť. Nakoľko, v Amerike boli päste a nože 
nahrádzané strelnými zbraňami a muníciou. Nie tak dávno sa Skinhead z mesta Sacramento pokúšal opustiť svoju 
bandu a vykašľať sa na scénu, ostatní členovia gangu ho potrestali tak, že ho priklincovali o drevo a ukrižovali. Alebo 
,keď sa Skingirl z mesta Chicago pokúšala spraviť to isté, bola zbičovaná a dobitá vo vlastnom dome tak, že jej krvou 
potom natreli na stenu svastiku.   
  
Vráťme sa do Británie, jedna osoba, ktorá by mala byť zbičovaná a ukrižovaná je Neil Parrish. Skrewdriver Services 
operovali mnoho rokov bez akýchkoľvek problémov. Všetko sa to skončilo lakomosťou a zradou jedného človeka! 
Ian nám povedal na albume The Strong Survive aby sme boli obozretní pred zradcami, ale nikto netušil, že to bude 
Nail Parrish. Okradol a podviedol svojich spolubojovníkov o tísice, tým, že si ich peniaze ukladal do vačku 
a neposielal im objednaný tovar. Mick, Peter a ostatní ,ktorí vypomáhali v Londýnskej divízií Skrewdriver Services 
v tejto veci obvinení neboli, bol to Parrish kto mal na svoje meno napísanú vkladnú knižku a kto inkasoval peniaze 
pravých Nacionalistov.        
  

RENEGADE 
 

You've been seen lyin' for far too long, 
Your just another snake in the grass, 

You've been stealing from your own comrades hands, I reckon your a pain in the ass, 
Chorus: We're gonna bring you down, bring you down, 

Bring you down to the ground, 
Cos you're a renegade, how much you get paid? 

For robbin' your comrades and then running away, 
You're a renegade, is judas your name? 

One day we'll find you, 
You're a renegade! 

If we knew then just what we know now, 
You would never have the chance to steal, 

But I tell you now what the future will hold, 
One day those tears will be real. 

 
Chorus:  

We're gonna bring you down, bring you down, 



Bring you down to the ground, 
Cos you're a renegade, how much you get paid? 

For robbin' your comrades and then running away, 
Your a renegade, is judas your name? 

One day we'll find you, 
You're a renegade! 

30.januára 1993, bolo 21.výročie Krvavej Nedeľe. V Hyde Park Corner sa zišlo asi 1500 prívržencov IRA. Do 
centrálneho Londýna sa v zástupoch vydalo niekoľko sto Nacionalistov a priaznivcov Blood & Honour. Polícia zatkla 
378 ľudí, všetci zadržaní boli proti IRA zameraní Britskí nacionalisti a prívrženci Blood & Honour. 
  
“Ak by šiel pochodovať NF, zrušili by ich a ako dôvod by uviedli provokáciu. Tak isto to bolo nedávno s pochodom 
IRA, Bloody Sunday. IRA, ktorá zabíja Britov mala povolené pochodovať, počas ktorého polícia zatkla 378 ľudí 

,ktorí chceli pochod zastaviť.Vyzerá to tak, že hrdosť byť Britom je zločin.“  
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Hnutie prechádzalo pomaly do podzemia kvôli vládnucim kruhom a ich policajným prisluhovačom, ktorí išli po 
obchode. Ani by sme nemali byť veľmi prekvapení ,keď Nemecká vláda postavila mimo zákon nespočetné množstvo 
hudobných podujatí Nacionalistov, v márnej snahe zastaviť rozrastajúca sa popularitu ,ktorá obklopovala Nemeckú 
RAC scénu. Polícia prehľadala byty 28 Blood & Honour kapelám a prehladané bolo aj vydavateľstvo Rock-O-
Records. Odhadovaní počet zabavených CD, kaziet a nahrávok je 30 000. Skupine Radikahl dokonca zhabali text 
piesne s názvom A Nobel Prize For Adolf Hitler, ako čerešnička na torte bola pokuta viac než £10 000. 
  

“Sloboda, čo za skurvenú slobodu?“ 
IAN STUART DONALDSON  

  
Ľahostajní ku všetkému čo mohli pripraviť naši nepriatelia, Blood & Honour kráčalo vpred a v lete boli Skrewdriver 
pripravení nahrávať nové LP. Johny B bol teraz nahradený na bicích kamarátom menom Mushy, ktorí predtým hral 
pre punkovú kapelu Resistance 77.   
  

“Sú tu ľavičiari a polícia ,ktorí sa snažia zistiť, kde sa konajú koncerty,aby ich mohli zakázať. Niekedy to bolí 
a ľudia sa jednoducho vzdali po toľkých rokoch.“ 

    
IAN STUART DONALDSON  

  
Skrewdriver vstúpili do štúdia, Ian napísal texty na podnet napr. nedávnej udalosti s Neilom Parrishom, pieseň sa 
volá Renegade, vedúci útok proti bezchareakternej maske členov parlamentu v piesni House of Treason, ako aj útok 
proti multi-miliónovej krádeži z penzijného fondu zlodeja menom Jan Ludvik Hoch alias Robert Maxwell v podobe 
prenikavej piesne Vampire.   
  
Album sa volal Hail Victory a od úvodných tónov piesne Diamonds in the Dust až po Night Trains ,vás Skrewdriver 
ponoril do ľubozvučnej odysey dynamického rocku a zeme otriasajúcich skladieb a ďalej do duchovných a rasových 
povznešených sonetov. Od emotívnej skladby Old Albion po agresívnu pieseň Renegade je tento hudobný skvost 
Skrewdriveru, Ianov Magnum opus.      
  

OLD ALBION 
 

The scent of an English meadow, 
wafts gently through the bars, 

The sounds of summer harvesting can be heard from a far, 
The beauty of old Albion a beauty hard to beat, 

But the heart has been corrupted, 
by the changing power seat. 

 
Chorus: 

Will we stand and watch them taking our freedom away, 
Will we stand and watch them taking our freedom away, 
Our warriors are slandered and thrown into their jails, 



And kept from all their loved ones, 
In dungeons deep and stale,  

They say that self defence is no offence, 
until the law starts with their lies, 

They'll send you down for protecting your own, 
Already guilty in their lying eyes. 

 
Chorus 

 
Our hearts are full of love and pride, 

for England is our home, 
The hills and dales are in our souls, 

and the forests ours to roam, 
But now we lie back in ourselves, 

And think of times gone by, 
We think back on our lives and homes, 

and the girls who wait and cry. 
  

Aj navzdory dlhému pôsobeniu na hudobnej scéne Ian neprepadol životnému štýlu drog a rock & rollu, nevlastnil 
luxusnú jachtu zakotvenú niekde v Stredomorí alebo dokonca ohnivé červené Lamborghini, ale vlastnil spoľahlivé 
auto, ktoré  mu slúžilo iba na to aby ho prepravilo z bodu A do bodu B.    

 
“Ak by som médiám povedal, že som zmenil svoje názory, mohol by som byť na špičkách popových rebríčkov. 

V tom prípade by som mohol zarobiť nenormálne veľa peňazí. Ak by som to robil pre peniaze, nebol by som taký 
oddaný Nacionalistickej myšlienke. Zapredal by som sa už pre mnohými rokmi“ 

IAN STUART DONALDSON  
Okrem toho, počas posledných niekoľko mesiacov mu nechodila pošta, ktorú očakával, odkazovač mu stieral všetky 
odkazy. Všetko to bolo veľmi podozrivé a Ian spomínal svoju nedôveru voči určitým ľuďom, bola to čudesná zhoda 
náhod, ale predovšetkým nechcel pôsobiť paranoidne. Po smrti svojej mami sa Ian snažil navštevovať svojho 
starnúceho otca častejšie a do Fylde cestoval 120 míľ niekoľko krát za mesiac. Počas návštevy Blackpoolu sa Ian 
snažil tiež navštíviť svojich kamarátov. Ian stále veľmi rád navštevoval svojich starých priateľov a vyrazil si s nimi 
do krčiem v Poultone na niekoľko drinkov. Pri jednej takejto príležitosti na ceste do nočného klubu The Tash, sa Ian 
zastavil pri prostitútke na Talbot Road, onedlho na to narazil na skupinu buzerantov ,ktorí opúšťali gay pub s názvom 
The Flying Handbag. Ian ,ktorí už v sebe mal niekoľko pív, stratil nervy. Na miesto dorazila polícia a previezla ho na  
policajnú stanicu Boney Street, ale nakoniec bol Ian prepustený na kauciu. 

“Toto iba potvrdilo to ,že nacionalizmus a homosexualita nejdú dokopy, pretože Nacionalizmus je vážna vec 
a homosexualita je úchylka“ 

IAN STUART DONALDSON  
Hnutie Blood & Honour hľadelo stále do budúcnosti. RAC koncerty ,ktoré sa konali začiatkom osemdesiatych rokov 
boli často spomínané a označované za rozkvet vtedajšieho hnutia, čoskoro sa dali veci do pohybu a vďaka Blood & 
Honour divízie East Midlands bol pripravený obrovský festival pod holým nebom. Koncert bol naplánovaný na 
31.júl, vystúpiť mali Blood & Honour kapely ,s ktorými mal prísť obrovský dav Európskych priateľov. V deň 
koncertu bolo pekné počasie, pivo by sa pilo na hektolitre, každý by strávil pekné chvíle. Deň ktorý mal byť pamätný, 
bohužiaľ nevyšiel. Orgány sa zľakli, báli sa nášho rastu a nášho odkazu. Ian čelil mnohým vyhrážkam, bol zatknutý 
a bolo mu zakázané na koncerte vystúpiť. Podujatie bolo políciou úplne zablokované, helikoptéry im lietali nad 
hlavami, zhabali zosilňovače a tiež celé hudobné príslušenstvo. Bola to najväčšia policajná operácia v okolí od 
štrajku baníkov v roku 1984. Vládnuce kruhy sa zmietali v panike, Ian pokračoval v boji.        

“Strčte ma do väzenia alebo ma zabite, nie je iná možnosť aby som sa vzdal.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  
  

10.Epilóg - Cesta do Valhally 
  
Na začiatku deväťdesiatych rokov sa formácia Redwatch stále rozrastala, a začala rozvíjať svoju vlastnú organizačnú 
identitu. Zrodila sa skupina Combat 18. Skupina bola pomenovaná podľa prvého a ôsmeho písmena v abecede, AH – 
Adolf Hitler. C18 útočili na našich nepriateľov a bombardovali ľavičiarske kníhkupectvá. 
  



Ciele C18: 
1)Dostať všetkých farebných späť do Afriky, Ázie, Arábie živých alebo mŕtvych, voľba je na nich. 
2)Zničiť IRA a každého ,kto zabíja Britské skupiny a obyvateľov. 
3)Popraviť všetkých buzerantov. 
4)Popraviť všetkých miešancov Bielej rasy. 
5)Vyčistiť od židov vládu, médiá, umenie a všetky profesie. Popraviť všetkých židov, ktorí sa aktívne podieľali 
na deštrukcií Bielej rasy a zvyšok poslať do táborov ,kým sa nenájde konečné riešenie. 
6)Vybudovať Biele Spoločenstvo ovládajúce Európu, Ameriku, Kanadu, Južnú Afriku, Austráliu, at ď.  
7)Vybudovať vlastné ozbrojené oddiely. 
8)Zastaviť zabíjanie Bielych Detí predtým než sa narodia a navráti ť tradi čné rodinné hodnoty. 
9)Učiniť Britániu sebestačnou krajinou ako je to len možné ,získaním kontroly nad národnými majetkami, 
a investovaním do Britského priemyslu, zrušením cudzieho importu a zabezpečením obchodu iba s Bielymi 
krajinami. Ís ť a získať akékoľvek suroviny ,ktoré sú potrebné z Afriky, Ázie, atď. 
10)Obesiť všetkých ,ktorí znásilňujú a zneužívajú Biele deti. 
11)Prevychovať a zaviesť do obehu decentné Biele hodnoty a podporiť zdravú Bielu komunitu, nespútanú 
Židovským jedom a falošnými ideálmi “slobody“ a “demokracie“.  
  
Ian súhlasil s cieľmi C18 a zastával sa toho, že časy volebných období uplynuli a podporoval názor potreby prijať 
nové metódy realizácie sa v tomto období zmien. Ako sa blížilo nové milénium C18 začali pochybovať o tradičných 
stratégiách a taktikách. Začali študovať partizánsku vojnu, umenie terorizmu, ktoré sa odrážajú na spisoch 
Dr.Williama Pierca, hlavne v knihe The Turner Diaries (Turnerove Denníky), dospeli k záveru ,že Odpor bez vodcu 
bola tou správnou cestou vpred. 
Koncept Odporu bez vodcu bol po prvýkrát navrhnutý Col.Uliusom Louis Amossom, zakladateľom International 
Service of Information Incorporated, neúnavným nepriateľom komunizmu, a neskôr predstavený Louisom Beamom 
,bývalým Klansmanom. Leaderless Resistance je systém organizácie, ktorá je založená na sieti buniek, ale nemá 
žiadne centrálne vedenie. Používaním hypotéz Odporu bez vodcu, všetci osamelí vlci a bunky pracujú nezávisle od 
seba a nikdy sa nehlásia centrálnemu veliteľstvu alebo samostatnému vodcovi zodpovedajúcemu za riadenie alebo 
inštrukcie, ako by to robili tí ,ktorí patria do typickej pyramídovej organizácie. (Koncept Leaderless Resistance – 
Odpor bez vodcu si môžete prečítať na adrese: http://www.slovakia.bloodandhonour.net/articles.htm#e40 ) 
Teraz bolo zodpovednosťou každého jedinca osvojiť si potrebné schopnosti a informácie o tom ako sa má čo spraviť. 
Tí idealisti skutočne oddaní myšlienke slobody budú konať, keď uznajú ,že nastal ten správny čas alebo budú 
nasledovať ostatných ,ktorí ich predbehli. Odpor bez vodcu vedie k malým alebo dokonca jednočlenným bunkám 
sabotáže. Tí ,ktorí sa stávajú členmi organizácií aby sa na niečo hrali budú rýchlo odstránení. Posledná vec ,ktorú si 
policajti a vláda želajú je mať za nepriateľa tisíc rôznych malých fantómových buniek. Je úplne jasné prečo. Taká 
situácia znamená špionážnu nočnú moru pre vládu zameranú na zisťovanie všetkých možných informácií o tých 
,ktorí im čelia.   
  
“Ja by som sám seba opísal ako Britského Národného Socialistu nie Nemeckého, a tak si nemyslím ,že sa niečím 

líšim od Britských patriotov.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

Divízia Blood and Honour East Midlands pripravovali koncert Skrewdriveru na 25.septembra, vyzeralo to tak, že to 
bude najväčší Nacionalistický festival v Európskej histórií. Tri dni pred koncertom Ian,Cat a ešte niekoľko priateľov 
cestovalo Ianovým autom na večer do neďalekého Burtonu. Šofér bol Robert Sherlock a tak bol celý večer odkázaný 
na pomarančový džús. 
Po strávení pekného večera a niekoľkých pív sa pätica pobrala domov, Ian sedel na prednom sedadle smejúc sa 
a vtipkujúc o volebnom víťazstve BNP Millwall, na dvojprúdovej vozovke A38 sa volant odrazu vymykol zo 
šoférových rúk, Ian strhol volant, ale auto nešťastne vyletelo na pole, kde úplne stratilo kontrolu a narazilo do 
priekopy. Rob mal zlomenú ruku, Cat utrpel iba malé zranenia a jeho brat vážny krčný úraz. Stephen Flint alias Boo, 
Skinhead z Nottinghamu, bol zabitý na mieste, Ian bol vytiahnutý z havarovaného auta a okamžite prevezený do 
miestnej nemocnice s početnými zraneniami. Neskôr bol prevezený do Queens Medical Centre v Nottinghame 
a 24.septembra 1993 o 10:40 ráno bol Ian prehlásený za mŕtveho. Nasledujúci deň asi sto priaznivcov Skrewdriveru 
,nič netušiac o nehode, pricestovalo na Blood & Honour koncert do stredozemia. Po tom ako Stigger informoval dav 
o Ianovej smrti, jeden Skinhead odpadol a ležal na zemi v bezvedomí vyše 5 minút. 
  

“Terajší fanúšikovia nám nikdy nedovolili klesnúť, myslím si, že ani nikdy nedovolia.“ 
  



IAN STUART DONALDSON  
  

V deň pohrebu prijal jeho otec bolestivé rozhodnutie, spopolniť pozostatky jeho syna, takže ľavičiari nemohli jeho 
telo vykopať a znesvätiť hrob. Jeho popol bol vysypaný tam kde predtým popol jeho matky vo svätyni v ružovej 
záhrade, starí členovia kapely, priatelia a príbuzní spoločne zložili Ianovi poslednú poctu. Dokonca Lemmy z 
kapely Motorhead poslal na jeho pohreb kvety. 
  
Bolesť, hnev a smútok zasiahol každého kto Iana poznal a počúval hudbu Skrewdriveru. Kamaráti a priaznivci 
pripravili púť na miesto Ianovho posledného odpočinku, dni a týždne vzdávali hold pamiatke ich padlému hrdinovi. 
Mnohí o krematóriu nevedeli a tak čoskoro masy Keltských krížov, Anglických ruží a červeno-bielo-čiernych vencov 
zaplavilo vchod cintorínu. 
  

SUDDENLY 
 

We live in changing times, 
Where certain thoughts are now a crime, 

Power flows through an evil pen,  
And freedom's light is growing dim. 

 
Chorus: 

One day if suddenly, I'm forced to take my leave, 
Will you still carry on, with the things that we believe, 

One day if suddenly, they take my life away, 
Will you still be fighting, to win a brand new day? 

The people stood against us, 
Seem to be above the law, 

With the power to listen into private moments in our lives, 
With the power to kick down your door. 

 
Chorus 

 
Our strength has come from ideals many years old, 

A strength that has survived within our blood, 
A strength our foe has recognised, 

And sworn to drag it down, 
He wants to drag our people through the mud. 

  
Nezávislý vyšetrovateľ mal zamietnutý prístup k vraku auta, ale vyšetrovateľ havárie Peter Ashworth dospel 
k záveru: 
“Stále sme nepokročili pri zisťovaní čo spôsobilo túto tragickú nehodu. Všetko čo môžeme povedať je ,že auto 
stratilo kontrolu kvôli dvom defektom. Ale musel tam byť aj iný faktor ,ktorý nehodu spôsobil, aj keby Ian volant 
nestrhol.“ 
Je domnienka ,že s Ianovým autom bolo manipulované. 
Mnoho ľudí má svoj vlastný názor na konšpiračné teórie, niektorí veria, že do vody je pridaný fluorid aby obmäkčil 
naše mysle, iní si zase myslia, že počasie kontroluje vláda, ďalší zase, že sme zhypnotizovaní žiarením televízie. Môj 
osobný predpoklad je, že Ian Stuart Doanldson bol zabitý. Verím ,že bol zabitý pretože:                
  
a) S jeho autom bolo predtým manipulované.                                                                     
b) Jeho smrť bola presnou kópiou Violent Storm. 
c) Predtým sa mu vyhrážali.         
d) Polícia a tlač sa prezradili. 
e) Mal hrať najväčší festival v Európskej histórií. 
f) Dátum "nehody" sa zhodoval s dátumom z roku 1939 keď Nacisti zakázali židom vlastniť a počúvať rádio. Odveta 
v podaní Diaspóry.  
g) Ian informoval členov C18 o tom ,že si myslí, že sa ho niekto pokúša zabiť. Mal pravdu! 
Cesta ,ktorú sme si vybrali je obklopovaná mnohými nebezpečenstvami: Po oboch stranách je cesta 
sprevádzaná močiarmi väzenia a smrti. Nebezpečenstvo sa ukrýva za každým rohom a vo všetkých 
cudzincoch, ktorých počas našej cesty stretneme. Kráčame vpred. Niekedy sa cítime unavení a chceme si 



oddýchnuť, ale my stále pokračujeme. Cesta je kľukatá a dlhá, ale na konci nás čaká pravda a sloboda. Miesto 
zdobené nádherou, bez rasového miešania, drog, kriminality, potratov, prepadov, pedofílie, homosexuálov, 
znásilnení a nenávisti. Miesto ,kde sa môžu hrať Biele deti a naši ľudia žiť šťastný a produktívny život. Ak 
naši nepriatelia Ianovou vraždou predpokladali víťazstvo, tak sa hlboko mýlili. Ian sa stal legendou, 
martýrom, hrdinom, idolom a jeho vraždou ho učinili nesmrteľným. Ianove skutky sa časom odzrkadlia a jeho 
piesne sa budú ozývať v priebehu večnosti, Ian Stuart Donaldson nebude nikdy zabudnutý, ozajstný Árijský 
syn. Jeho oheň stále tlie v našich srdciach. Svojou hudbou a činmi predstavuje skvelú inšpiráciu pre množstvo 
ľudí. Budeme pokračovať v jeho boji v ktorom vyhráme krajší nový deň!       

“Ži svoj život naplno, nikdy nepomýšľaj na smrť. Nikdy sa nevzdávaj.“ 
  

IAN STUART DONALDSON  
  

DIAMOND IN THE DUST  
 

Do you remember, the 24th of September? 
What happened on that cold autumn day? 
A man was slain, lan Stuart was his name, 

Zionist agents took his life away. 
 

Now the tears have dried, but the pain deep inside, 
It still lingers on, 

Gambled with Tumbling Dice, made the ultimate sacrifice, 
Against the house of treason. 

 
lan Stuart always in my heart,  
Just what did you do so wrong? 

Sang of love of your race, a green and pleasant place,  
Murdered just because of a song. 

 
You spoke the truth, to Aryan youth, 

That was your only crime, 
The pain I feel, it will never heal, 

No matter how much time. 
 

lan Stuart Donaldson, you will never be forgotten, 
Your name we will always cry, 

The lyrics that you penned, will live on until the end, 
Your memory will never die. 

 
We will carry on your fight, against the endless nights, 

Until all our peoples are free, 
And on that fateful day, the bands will play, 

Hail Victory. 
 

So the battle rages on, for the sake of Old Albion, 
We will be the fools no more, 

We are awake from our sleep, no longer are we sheep., 
Can't you hear the lion roar? 

  
You made a stand, for your land, 
Sang with pride in every breath, 

Now you're gone,  
Big Brother still watches on, 

lan Stuart we'll avenge your death. 
  

NAVŽDY VNAVŽDY VNAVŽDY VNAVŽDY V    NAŠICH SRDCIACH!NAŠICH SRDCIACH!NAŠICH SRDCIACH!NAŠICH SRDCIACH! 



Poznámka: Rozhodli sme sa na internete uverejniť biografiu Iana Stuarta, tak aby mohla byť táto úžasná 
publikácia čítaná tisícami Bielych kamarátov na celom svete, ktorí si Iana pamätajú z predaja tlačovín, roznášania 
letákov, bitiek s ľavičiarmi, pochodov, báječných koncertov a nezabudnuteľných večerov, ktoré sme strávili v jeho 
spoločnosti. Je to tu takisto pre tisíce tých ,ktorí nemali tú česť osobne stretnúť tohto úžasného muža alebo počuť 
jeho prácu naživo a stať sa prívržencami našej myšlienky vďaka odkazu ,ktorí nám tu zanechal – jeho jedinečná 
a nádherná hudba bude mnoho rokov slúžiť ako inšpirácia pre mnohých Árijcov. Momentálne autor tejto skvelej 
publikácie hnije v cele Britského väzenia, uväznený iba za napísanie a distribuovanie tejto knihy, tou istou sviňou 
,ktorá zabila Iana, Sionistickou Okupačnou Vládou a jej Nežidovskými prisluhovačmi. Táto kniha bola pôvodne 
publikovaná organizáciou RVF (Racial Volunteers Force) ,každému je známe, že množstvo kópií tohto dokumentu 
je momentálne v rukách Polície a ostatní kamaráti čakajú na súd za údajné distribuovanie tejto knihy, prajeme im 
všetko Árijské šťastie v ich boji s Blairovými súdmi. 

Combat 18     
10.júna 2006 

Preklad publikácie Diamond in the dust pripravila organizácia B&H Slovakia!  

 
 


