
Ian Stuart,rozhovor Blood and Honour magazín č.1 1987 
 
1.Pred nedávnom boli v zostave vašej kapely Skrewdriver prevedené nejaké zmeny, aká je 
momentálna zostava?  
 
Momentálna zostava: spev a gitara - Ian Stuart, gitara - Martin Cross, bass gitara - Mery 
Shields, bicie - John Burnley  
 
2.Prebehlo už osemnásť mesiacov odvtedy ako Skrewdriver vydal svoj posledný album, 
Blood and Honour. Chystáte sa v blízkej budúcnosti vydať nejakú novú nahrávku?  
 
Práve teraz nahrávame White Rider L.P, dúfame ,že bude hotové v októbri tohto roku. 
Myslíme si ,že by sa mohla vydať nová kompilácia L.P. pre Rock-O-Rama a možno 
Skrewdriver E.P. v novom Nacionalistickom nahrávacom štúdiu.  
 
3.Bude White Rider L.P. signalizovať nejaké zmeny v hudobnom smerovaní skupiny? V 
akom zmysle, teda ak tam nejaké budú a čím sa bude líšiť od Blood and Honour?  
 
White Rider bude hardrokckové L.P. v rovnakom štýle ako Blood and Honour, ale 
samozrejme dúfame ,že to ľudia budú považovať za zlepšenie, pretože zámerom každej 
kapely je sa časom zdokonaľovať.  
 
4.Bude vaše jasné politické posolstvo, vyslovené v predošlých nahrávkach pokračovať 
vydaním albumu White Rider? 
 
Naše politické posolstvo bude rovnaké ,bude sa sústrediť na ideály rasového bojovníka a na 
hrdosť, česť, úprimnosť a lojalitu. Cítime ,že tieto vlastnosti sú veľmi dôležité po tom ako 
sme narazili na ľudí ,ktorí sa považovali za politických vojakov a pri tom nepoznali 
úprimnosť ani lojalitu.  
 
5.Myslíte si ,že Skrewdriver zohráva dôležitú úlohu v boji za nacionalizmus v Británii?  
 
Ako vieš pred nedávnom sme vystúpili zo strany NF (National Front pozn. prekl.) 
Samozrejme budeme naďalej pracovať s nacionalistami hoci akej strany ak ich budeme 
považovať za spoľahlivých a dôveryhodných. Svoje politické posolstvo odovzdávame na 
koncertoch a každý kto si niečo z neho vezme by sa mal rozhodnúť akú stranu bude 
podporovať.  
 
6.Aj keď sme sa pýtali na boj vo Veľkej Británii, do akej miery je Skrewdriver podporovaný 
nacionalistami z iných krajín?  
 
Máme veľkú podporu od rôznych nacionalistických strán z celého bieleho sveta.  
 
7.V akých krajinách máte podporu?  
 
Povedal by som ,že vo Švédsku, Nemecku, Holandsku a vyzerá to tak ,že aj z USA 
prichádzajú veľmi pozitívne ohlasy. Taktiež máme dobrú podporu v Nórsku, Belgicku, 
Francúzsku, Taliansku, Fínsku, Kanade, Maďarsku, Poľsku, Južnej Afrike, Rakúsku, 
Bavorsku a v Austrálií.  
 



8.Spomínali sme plány do budúcnosti ohľadom nahrávania nového albumu , ale aké plány 
máte so živými vystúpeniami v blízkej budúcnosti?  
 
Mali by sme odohrať koncert na počesť vydania prvého čísla Blood and Honour magazínu 
spolu s Brutal Attack, No Remorse a Sudden Imapct ,niekedy na začiatku septembra. Taktiež 
by sme mali vystúpiť na južnom pobreží asi o mesiac neskôr.  
 
9.Takže nakoniec, ako vnímaš terajšiu skinheadskú scénu a si presvedčený o jej budúcnosti? 
 
Skinheadské hnutie raz vzrastá a inokedy upadá, ale myslím si ,že momentálne to vyzerá 
veľmi dobre a dúfam ,že to tak ostane. 


