
Interviews z roku 1991-1992 magazín Last Chance 
 
 
1.Čo si myslí� o projektoch niektorých žudí ako napríklad projekt Garryho Bushella �The 
Working Class Hero� a �The Voice Of The Streets� ?  
Je to smie�ne, naozaj, preto�e niekto kto v minulosti patril k �working class� a oslavoval 
Bielu rasu by nedostal prácu v niektorých z národných novín.  
 
2.Ako ste pri�li na meno Skrewdriver?  
Meno Skrewdriver sme dostali v nahrávacej spoločnosti, preto�e v tom čase sme e�te meno 
nemali.  
 
3.Ale nevolala sa va�a prvá kapela Tumbling Dice?  
To bola iba rocková kapela, spravili sme mno�stvo prehraných rockových skladieb, tak�e 
keď sme hrali viac punkový �týl, nemali sme meno, a tak nahrávacia spoločnos� pri�la s 
názvom Skrewdriver.  
 
4.Tak�e ,ako ste sa dostali prvýkrát do styku s nahrávacími spoločnos�ami?  
Hrávali sme veža krčmových koncertov a potom sme sa �li pozrie� na Sex Pistols v 
Manchesteri spolu s Buzzcocks a Slaughter & The Dogs, vežmi sa nám to páčilo ,preto�e 
sme si mysleli, �e to bolo o�ivenie, nová vec, tak sme nahrali viacero vecí na tento �týl, 
poslali sme ich do viacerých nahrávacích spoločností. Dostali sme odpoveď z viacerých 
spoločností, ktorí povedali ,�e by aj mali záujem, ale radi by počuli profesionálnej�iu 
nahrávku, preto�e tú ktorú sme im poslali sme nahrávali v továrni na výrobu kovov! 
Chiswick sa nás spýtali či by sme nepri�li na schôdzku, tak sme získali zmluvu na singel, a 
keď sme u� ten singel nahrali predĺ�ili zmluvu na dva single a jedno LP.  
 
5.Prečo bol vá� tretí singel �Built Up Knocked Down� nahraný v Manchestri a prečo bol 
vydaný nezávislým vydavatežstvom TJM Records?  
Pres�ahoval som sa do Manchestru a zmenil som zostavu kapely, v skutočnosti to bola 
zostava z Manchestru, s ktorou sme hrali na koncerte s Motorhead v Blackburne. S Chiswick 
records sme u� rozviazali kontrakt a tak sme pre�li k miestnemu vydavatežstvu TJM. Hrali 
sme vežké mno�stvo miestnych koncertov a získali sme celkom slu�nú náv�tevnos� . 
Potom začali koncerty upada� a opä� sme sa rozpadli.  
 
6.Prečo ste opustili vydavatežstvo Chiswick Records?  
Hlavne preto lebo boli žavičiari a nepáčilo sa im ,�e sme Skinheadov neodsúdili.  
 
7.Prečo ste zmenili svoj imid� z punkového na skinheadský?  
Hlavne preto lebo punk sa menil na žavicové hnutie, predtým spolu ka�dý dobre vychádzal, 
smial sa a tancoval, ale pri�lo to do �tádia ,kde sa do popredia dostávala móda.. Keď to bolo 
v tomto �tádiu, bolo to poriadne hlúpe. My v�etci sme boli skinheadi u� v minulosti a teraz 
sme sa iba k tomu vrátili, a mnoho kamarátov ,ktorí chodili na na�e koncerty boli skinheadi.  
 
8.Je pravda, �e ste v ranných rokoch podporovali kapely ako The Police, Siouxie And The 
Banshees?  
Keď sme podporovali The Police boli iba malou kapelou a väč�ina žudí sa aj tak pri�la 
pozrie� na Skrewdriver. Taktie� sme podporovali The Boomtown Rats, Siouxie, The 
Damned, 999, mno�stvo väč�ích kapiel. Teraz si na v�etky nespomeniem.  
 



9.Mô�e� nám porozpráva� o historke King Road ,Punkáči vs. Teddy boys, a skúsenosti 
,ktoré si získal?  
Najhor�ia bitka sa odohrala ,keď sme vystupovali s The Police v Railway Hotel v Putney, 
bolo to najväč�ie vyvrcholenie zúrivosti medzi Punks a Teds. Boli sme poslední ,ktorí z 
koncertu odchádzali a cez ulicu bola práve rock n´rollová diskotéka, boli sme asi �iesti čo 
ostali a pobili sa. Ná� bubeník mal vybité zuby a tak.  
 
 
10.Zmeňme tro�ku tému, akú úlohu so zohrával vo filme o The Madness �Take It Or Leave 
It�,mohol by si nám tie� poveda� o va�om kamarátstve so Suggsym?  
Sugssy bol jedným z roadies ,ktorí v roku 1977 obklopovali Skrewdriver , vrátil som sa do 
Londýna a istý čas som býval v byte jeho mami ,preto�e on sa pres�ahoval do svojho 
nového domu a tak som mohol býva� v jeho izbe. Zostal som tam asi sedem mesiacov. Film 
Madness bol hotový niekedy v roku 1981 , v tom období som nemal veža peňazí a oni ma 
vzali do filmu, to je v�etko. Dostal som sprostredkovatežskú odmenu asi L60 ,preto som vo 
filme účinkoval.�  
 
11.Si so Suggsym e�te stále v kontakte? Kedy si o ňom počul naposledy?  
Nie, nie som , od článku uverejnenom v novinách The Sun, nepokú�al som sa ho 
kontaktova� a on sa nepokú�al kontaktova� mňa, čo je si myslím dostatočne férové, on sa 
sna�il zariadi� si pohodlný �ivot, keď je v�ak prepletený s nacionalistami �a�ko si taký 
�ivot zariadi. Nepohádali sme sa alebo niečo podobné ,pokiaž viem v�dy sme spolu 
vychádzali, nemám nič proti tomu chlapcovi, vežakrát mi v minulosti pomohol. On sa 
jednoducho sna�í zamera� na svoj osobný �ivot. Je to na ňom akú cestu si zvolil. Nemám 
dôvod ho ohovára�, prečo by som mal?  
 
12.Čo vás viedlo k zmene kapely na politickú, v prvých dňoch ste si od politiky dr�ali 
odstup, zobudili ste sa jedného dňa a povedali ,�e to proste musíte zmeni� ,alebo to bola 
postupná zmena?  
Pravdupovediac, ja som nebol vežmi politicky zameraný, nemal som rád čiernych, preto�e 
kým som nepri�iel do Londýna nevidel som ani jedného, a� tam som ich stretol prvýkrát , 
nemal som rád smie�nych žavičiarov, preto�e mi v�etci pripomínali �tudentov zameraných 
proti v�etkému Britskému, to ma na nich �tvalo. Väč�ina kamarátov ,ktorí prichádzali na 
na�e koncerty boli zameraní politicky, boli členmi NF (National Front) alebo BM (British 
Movement) a nakoniec nám spolu s Sham 69 médiá dali na výber, buď sa otočíme chrbtom 
tým žuďom v hžadisku alebo budeme zakázaní. My sme nesúhlasili a Sham 69 áno. Tak�e zo 
Sham 69 sa stala vežká kapela a my sme boli zakázaní. Zakazovali v�etky na�e oznámenia o 
koncertoch v hudobnej tlači a tak ďalej. Toto v�etko sa udialo v roku 1977.  
 
13.Si stále v spojení s niektorými z pôvodných členov?  
Áno, vrátil som sa spä� do Blackpoolu pred pár mesiacmi a skočil som k starému gitaristovi 
a bubeníkovi. Vedia o tom ,�e Skrewdriver stále funguje, a bubeník si stále kupuje nahrávky. 
Sú to dobrí chlapíci a momentálne na sebe dos� pracujú. Ron je tak trochu alkoholik , ale aj 
tak dobrý gitarista. Je na obale LP All Skrewed Up hoci na ňom nehral. Na tomto albume hral 
ná� originálny gitarista Phil.  
 
14.Ktorá pieseň je tvoja obžúbená, z tých stoviek, ktoré ste nahrali?  
Časom sa to mení, pesničky vás omrzia. V�dy som mal rád �I Can See The Fire�, z albumu 
�White Rider�. Rozmý�žam nad tým ,�e by som ju hrával aj na�ivo, ale myslím, �e by to 
bola na koncert vežmi pomalá pieseň. Ďal�ou obžúbenou piesňou je �Freedom What 



Freedom� ,nie verzia od Skrewdriveru ,ale tá ,ktorá je na poslednom albume The Klansmen. 
Momentálne sú to tieto dve.  
 
15.A čo star�ie piesne, stále ich rád počúva�?  
Mám rád �Tomorrow Belongs To Me�, staré veci sa mi u� tak nepáčia, hral som ich u� 
stra�ne veža krát, páčia sa mi texty, myslím si ,�e texty sú ú�asné. Pochopitežne �White 
Power�,�Free My Land�, hral som ich u� tožko krát ,�e ich u� doma vôbec nepočúvam.  
 
 
16.Existujú nejaké piesne ,ktorých by si si prial by� autorom, keď si ich počul od niekoho 
iného?  
Áno, rád by som napísal �England� od Angelic Upstarts, nemô�em uveri� tomu, �e to 
napísal Mensi ,taký žavicový zmrd. Bol nacionalistom kým si neuvedomil ,�e na žavicovej 
scéne mô�e zarobi� viac peňazí. (Ian potom pokračoval v smie�nych historkách ,ktoré 
počul o Mensim).  
 
17.Boli medzi tými stovkami koncertov ,čo ste u� odohrali, také ktoré by sa ti v pamäti 
ulo�ili ako najlep�ie, najhor�ie?  
Dvakrát sme hrali vo Vortexe, tie boli celkom dobré. Bolo to prvýkrát čo sa ukázalo také 
mno�stvo skinheadov, jeden z nich bol s kapelou Siouxie And The Banshees. Hrali sme dva 
alebo tri koncerty v The Roxy, prelomili sme miestne rekordy, mali sme tam najviac žudí, 
boli to skvelé koncerty. A potom , The Main Event, ktorý bol zru�ený, ale nakoniec sme 
koncert aj tak zorganizovali, natlačili sme okolo 600 a� 700 žudí do dvesto miestneho baru. 
Teraz mô�em skon�tatova� ,�e to bol dobrý koncert aj napriek faktu ,�e v�etko stálo 
proti nám. Pre mňa je ka�dý koncert ,ktorý spravíme dobrý. Ďal�í podarený koncert bol v 
Newcastle pred pár rokmi ,kde hralo �es� kapiel. Taktie� sme nedávno hrali v Taliansku, 
bol to skvelý koncert, vežmi dobre zorganizovaný.  
 
18.V Londýne si býval niekožko rokov, prečo si sa rozhodol odís�?  
V podstate preto lebo pomaly nebolo miesta ,kde by sme si mohli vypi�. Dostali sa to do 
fázy, keď ma žavičiari prenasledovali do ka�dej krčmy kde som i�iel. Sna�ili sa ma dosta� 
z mojej kaviarne sledovaním, z kaviarne ma nedostali, hoci s krčmami to u� bolo trochu inak. 
Chodil som do barov a keď som niekde chodieval viac ako tý�deň, červení rozpútali hádku s 
majitežom a sledovali podnik, tak�e samozrejme som bol vyhodený. Taktie� v�dy ,keď 
mali žavičiari pochod v Londýne ,zvykli nav�tívi� môj dom, navy�e som mal pravidelné 
demon�trácie pred domom ka�dé tri alebo �tyri tý�dne. Polícia mi stále oznamovala ,�e 
keď vyjdem von, von z môjho domu počas toho ako tam budú demon�trova�, budem 
zatknutý za podnecovanie k násilnostiam. Ale hlavným dôvodom odchodu boli policajné 
nátlaky. Jedného dňa bola napadnutá skupina priaznivcov British National Party priaznivcami 
IRA. Polícia dorazila na miesto činu a zapísala si mená a čísla v�etkých priaznivcov BNP, 
neskôr ich nav�tívili a spýtali sa ich či budú svedči� na súde aby mohli obvini� ich 
útočníkov. Jediný problém bol, �e polícia spravila chybu, mysleli si ,�e oni sú priaznivci 
IRA. Bol som upozornený žuďmi z BNP, �e im vy�etrovatež povedal (stále si mysliac ,�e 
sú IRA) ,�e by mali poveda� ,�e videli mňa (Ian Stuart) ako robím problémy. Ak by si 
nepomýlili IRA s BNP, neprávom by ma obvinili. Tak�e ak sa toto dialo v�dy ,keď sa v 
Londýne niečo stalo a mal by som by� za�itý za veci ,ktoré som nespravil, bolo na čase 
odís�. źavičiari ma vežmi netrápili ,to boli úbo�iaci, trápila ma polícia, keď sa ma sna�ili 
dosta�.  
 
19.Bol si odsúdený na dvanás� mesiacov väzenia, čo sa vlastne stalo?  



Tak�e, boli sme napadnutí bandou čiernych po tom ako Searchlight vydali letáky s mojou 
tvárou, adresou, miestom kam chodievam pi�, takmer ka�dý víkend sme mávali problémy s 
gangmi čiernych ,ktorí chodievali okolo môjho domu, na ceste z univerzity, jednej noci sme 
boli napadnutí asi ôsmimi alebo deviatimi negrami, bili sme sa, pri�la polícia a boli sme 
zatknutí. Čierni sa na súde tri dni neukázali a tak polícia i�la pre nich a dopravila ich na súd. 
Searchlight sa ma pokú�al po�pini� tým ,�e ma obvinili z obchodovania so zbraňami a 
drogami, z organizátorstva fe�áckych večierkov, z detskej pornografie a na záver aby som 
nezabudol pridali e�te ,�e som sa podiežal na vra�de Pattricka Harringtona (vodca National 
Frontu/White Noise). Bol som dokonca obvinený z tlačenia �védskych Nacionalistických 
magazínov. Boh vie kde dr�ím ten tlačiarenský lis, mo�no pod mojou postežou! 
Nerozumiem ani jednému slovu po �védsky! Musím by� naozaj aktívny!  
 
20.Si zakladatežom Blood and Honour, myslí� si ,�e to bol úspech a čo si s Blood and 
Honour dosiahol?  
Blood & Honour sa darilo kvôli svojej jedinečnosti. Doteraz neexistoval �iadny iný magazín 
,ktorý by podporoval pokrok Bielej Rasy ,a ktorí by sa neviazal k nijakej politickej strane. 
Blood & Honour nie je pripútaný k �iadnej strane, je spravovaný kapelami. Kapely sú 
populárne a tak je populárny aj magazín. Najdôle�itej�ím úspechom bolo pritiahnutie 
nových žudí k Bielej veci a pretlači� hudbu kapiel viac žudom ne� by to bolo mo�né inou 
cestou. Potravou pre úvahy je napríklad aj to, �e Blood and Honour magazín dostal najmenej 
pä� krát obeh Searchlight. To je fakt.  
 
21.Čo by si poradil ka�dému kto rozmý�ža nad zalo�ením nacionalistickej kapely?  
Nacionalistickú kapelu zalo�te iba ak ste ochotní zná�a� obrovský nátlak a vlo�i� do toho 
veža úsilia. Na to aby si ste to dokázali potrebujete obrovské odhodlanie, ak chcete zarobi� 
peniaze jednoducho zabudnite, spievajte ako Englebert Humperdink a mô�ete spravi� 
rozhovor pre Terryho Wogana  
 
22.Odradili �a nedávne problémy Skrewdriveru od ďal�ieho vystúpenia v Nemecku?  
Neviem ako zvy�ku kapely, ale mne osobne sa tam chce ís� a spôsobi� oveža viac 
problémov. Vidím to tak ,�e Skrewdriver sa stal obetným baránkom kvôli faktu, �e 
Nemecká vláda do krajiny vpustila príli� veža imigrantov. I keď sme nemali nič spoločné s 
prebúdzajúcimi sa vá�ňami Nemcov, tým lep�ie. Nemyslím si, �e to s nami malo niečo 
spoločné. Jedná sa iba o to ,�e sa Nemci stavajú proti prílivu imigrantov a prajem si aby Briti 
spravili to isté.  
 
23.Myslí� si ,�e mo�no Skrewdriver zapríčinil v�etky problémy v Nemecku?  
Nie ,vôbec si to nemyslím, začalo to skôr ne� sme tam vystupovali, myslím si ,�e to mohlo 
by� hor�ie nakožko ich polícia v�etkých dr�ala vo väzení, samozrejme ja som bol vonku 
,čo bola obrovská chyba zo strany polície ,preto�e som mohol ís� na koncert a v�etkým 
poveda� čo sa stalo, pochopitežne boli po koncerte problémy s políciou.  
 
24.Prečo si sa rozhodol spieva� jednu pieseň v nemčine na va�om poslednom albume?  
(�Stolz na albume Freedom What Freedom)  
V podstate predávame viac nahrávok v Nemecku ne� kdekožvek inde. Myslím si ,�e 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 
prelo�il a nahral na kazetu ,počul som akcent a výslovnos� a podža toho som to spravil. 
Nemecko má taktie� mo�no najviac sa roz�irujúcu skinheadskú scénu v Európe, a žudia z 
Nemecka sa za kapelu postavili takmer od čias ,keď Angličania. V Nemeckom vydavatežstve 



vydávame u� od roku 1982. V Nemecku je tie� oveža žah�ie si zadová�i� na�e nahrávky, 
nakožko ich mno�stvo hudobných obchodov predáva a aj keď nie tak žudia si ich skrz 
hudobné obchody mô�u objedna�. Nie sú tam zakázané, pričom nie sú zakázané ani tu, ale  
noviny tvrdia ,�e sú a tak ich �iadny obchod nebude predáva�. Naozaj nemô�eme nijak 
vyhra�. Axel Rose z �Guns and Roses� mô�e ma� úspech hovorením neslu�ného výrazu 
N, preto�e je fe�ák a má čierneho v kapele, ale ja si nemô�em dovoli� vyslovova� to 
slovo N, samozrejme iba ak na koncerte fajčím joint a mám za bass gitaristu rastafariána, 
potom je to v poriadku. V�etko je tak skurvené a pokrytecké.  
 
25.Mô�e� nám poveda� niečo o problémoch ,ktoré si mal nedávno s políciou vo svojom 
okolí?  
Pravidelne sme tu organizovali koncerty, získavali sme si rastúci počet fanú�ikov, získavali 
sme čoraz viac domácich, polícia sa zo začiatku sna�ila koncerty zastavi�, ich snahy viedli 
a� k zastra�ovania majitežov klubov. So skupinou sme skú�ali v čase keď žudia chodili na 
večeru a popritom sa na nás pozrie�, tak sa polícia pri�la s majitežom porozpráva� a 
povedali, �e majú (Skrewdriver) povolené nacvičova�, ale musia zamknú� dvere, preto�e 
nikto nemá povolené ich počúva�. Po nejakom čase skú�ania za zatvorenými dverami, sa 
rozhodli, �e to u� robi� nemô�eme a prednedávnom sa dokonca mne a kamarátovi sna�ili 
zakáza� pi� v bare, ale vežmi sa im to nepodarilo, majitež baru sa nás pred políciou zastal a 
tak sa na to vyka�lali, tak�e zatiaž nemáme nikde zakázané pi�.  
 
26.Prečo si sa rozhodol nahráva� pod názvom Klansmen ,Ian Stuart a White Diamond, 
rad�ej ne� by si pou�il materiály pre Skrewdriver?  
Faktom je, �e pí�em tak mnoho rozličných piesní a jednoducho by inak neboli pou�itežné. 
Navy�e faktom je aj to ,�e piesne od Klansmen sú viac menej na vlne Rock and Rollu a 
vežmi by sa ku Skrewdriveru nehodili. S The Klansmen bolo prilákaných veža poslucháčov 
na scénu Blood and Honour, čo je dobrá vec. Dúfajme, �e White Diamond spraví to isté s pár 
motorkármi. V podstate roz�irujeme na�e krídla a sna�íme sa oslovi� ka�dého ,nie iba 
Skinheadov.  
 
27.Aké boli ohlasy na album White Diamond?  
Nie je to vonku tak dlho ,ale vyzerá to tak, �e žuďom s ktorými som sa o tom (The Reaper) 
rozprával sa to páči, pokiaž viem gitara by mohla by� tro�ku hlasnej�ia a vokály o niečo 
tich�ie. Pri pôvodnej kombinácií bola gitara stra�ne hlasná a nebolo poču� spev, tak sme to 
zmenili a malo to úplne opačný efekt.  
 
28.Pripravujete ďal�í album s White Diamond?  
Áno, samozrejme.  
 
29.Plánujete nejaké �ivé vystúpenia s The Klansmen?  
Momentálne nemám �iadne plány, ale jedného dňa by sme aj mohli. Nespočetné mno�stvo 
žudí sa nás pýta či by sme nehrali na�ivo. Z Nemecka sme dostali niekožko po�iadaviek aby 
tam Klansmen vystúpili na�ivo. Na väč�ine koncertov Skrewdriveru sme hrávali aj pár 
piesní od Klansmen. V skutočnosti The Klansmen nemali pevnú zostavu, zvyčajne sme si 
hudobníkov po�ičali z inej kapely. Je fajn, keď mô�u nahráva� čo sa mnohým kapelám 
nepodarilo, a tie� je to dobré na získavanie nových žudí do hnutia. Na prvom albume hrali 
hudobníci z Demented Are Go, druhý bol nahraný s The Krewman a tretí bol nahraný nejakou 
rockovou kapelou z okolia.  
 



30.Čo by si povedal žuďom, ktorí sa iba nedávno dostali na scénu, a sú rozru�ení z 
neustáleho tlaku orgánov?  
Myslím si ,�e by ste to mali očakáva�, je to spôsob akým žudia nad nami riadia veci. Musíte 
by� vežmi odhodlaní aby ste sa stali nacionalistami. Najlep�ie je vzdeláva� luďí v 
mlad�om veku, niektoré zo starých strán zvykli zaplavi� �koly letákmi. Musíme vyu�i� 
v�etky spôsoby akými sa dá ná� odkaz �íri�, hudbou, letákovými akciami, plagátmi,... 
jednoducho musíme pou�i� v�etko čo je v na�ich silách. Majú voči nám prevahu, ale je to 
dôle�ité.  
 
31.Aké sú tvoje pohžady na nábo�enstvo?  
Naozaj v nábo�enstvo neverím, nechodím do kostola alebo niečo podobné. Podža môjho 
názoru ,mojou vierou je moja rasa. Nemám nič proti Kres�anom ani Odinistom, ale myslím 
si, �e momentálne sa Kres�anstvo oslabuje. Stratil som mno�stvo re�pektu voči 
Kres�anom, ale dúfajme, �e jedného dňa povstanú a budú opä� silní ako predtým. Úplne sa 
stoto�ňujem so �kandinávskou mytológiou, niečo sa v nej naozaj nachádza, ale osobne 
bojujem za svoju rasu a budem spolupracova� so v�etkými žuďmi, kým budú ma� rovnaké 
názory ako ja.  
 
32.Čo si myslí� o hnutí Unity a Raven?  
Raven som nikdy nevidel tak to nemô�em vežmi komentova� ,ale predpokladám, �e podža 
mena to má niečo spoločné s Odinizmom. Unity, keď som o nich po prvýkrát počul nebol 
som si úplne istý či je to dobrá vec, preto�e som si myslel ,�e je to tak tro�ku 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 ma� rôzne spolupracujúce organizácie, 
pokiaž medzi nimi nevládne rivalita. Kev Turner je vežmi odhodlaný mu�, veža krát sedel v 
base, ale nikdy sa nevzdal. Odvádza skvelú prácu a má vcelku vežký vplyv.  
 
33.Čo si myslí� o uväznení dvoch žudí iba za predaj tovaru Skrewdriveru?  
Je to neuveritežné, by� zobratý iba za predaj nahrávok. Pokiaž viem a tak ako aj ka�dý vie, 
�e nikdy nebolo nič vyslovené o tom ,�e nemô�ete predáva� nahrávky, nech u� boli 
akékožvek. Myslím tým, �e existujú kapely ,ktoré spievajú piesne o zabití Boha a mno�stvo 
protinábo�enských kapiel, do v�etkých sú tak trochu zapichnutí, ale �iadna z nich nemala 
súd za predaj svojich nahrávok. Zoberte si napríklad Amerického rappera Ice T, niektoré 
obchody odmietli predáva� jeho nahrávky, ale väč�ina ich predáva. V�etko to vzbudzovalo 
verejnú senzáciu vďaka čomu aj predal viac nahrávok. Nikdy za to nebol odsúdený. Zrejme 
na tom nie je nič zlé, spieva� o zabití bielych žudí a policajtov. Nikdy nikto nebol odsúdený 
za predaj nahrávok Ice T a tie� nikto nebol zatknutý. Na�e nahrávky vôbec nepodnecujú k 
násilnostiam, na�e texty sú o hrdosti na�ej bielej rasy. Ak je to nelegálne by� hrdý na svoju 
rasu, prečo nie je nelegálne by� hrdý čierny alebo Ázijec, atď.?�  
 
34.Čo si myslí� o Waterloo a masovom záujme médií o toto podujatie?  
Očakával som taký záujem. Je samozrejmé ,�e o vás nikdy nič dobré nenapí�u. E�te 
kraj�ie by bolo keby sa v�etci kamaráti ,ktorí pricestovali zo zahraničia dostali na koncert. 
Predčasná publicita v takom rozsahu spôsobila veža nepríjemností. Ale nakoniec sa koncert 
podaril, bol to dobrý koncert, ka�dému sa páčilo. Tak�e v podstate to bolo ví�azstvo. Ale 
opä�, je hanbou, �e polícia znovu koncala nelegálne, uzavrela hlavnú �elezničnú stanicu, 
aby zabránila žuďom dosta� sa na koncert. Nemali v ten deň na stanici povoli� 
demon�tráciu žavičiarov, preto�e bolo úplne jasné, �e pri�li provokova�. Polícia vedela 
,�e tam boli iba kvôli tomu, ale ani napriek tomu ich nezakázali. Ak by �iel pochodova� 
NF, zru�ili by ich a ako dôvod by uviedli provokáciu. Tak isto to bolo nedávno s pochodom 



IRA, Bloody Sunday. IRA, ktorá zabíja Britov mala povolené pochodova�, počas ktorého 
polícia zatkla 378 žudí ,ktorí chceli pochod zastavi�.Vyzerá to tak, �e hrdos� by� Britom je 
zločin.  
 
35.Čo sa spravilo odkedy sme sa naposledy rozprávali?  
Odohrali sme mno�stvo koncertov. Album Máme pripravený nový album Skrewdriveru, mali 
by sme ho nahra� v priebehu �iestich a� siedmich tý�dňov. Vydané bude asi tak za 3 alebo 
4 mesiace. Rovnako ako nový album od The Klansmen. Album od White Diamond sa nazýva 
�The Power And The Glory� a Nacionalistické balady sa volajú �Patriotic Ballads vol.II 
Our Time Will Come�. Nie som si e�te úplne istý ako sa bude album Skrewdriveru vola�. 
Album od The Klansmen bude pojednáva� o Americkej občianskej vojne, tie� e�te o jeho 
názve nie som rozhodnutý.  
 
36.Zmeňme tému, si futbalovým fanú�ikom?  
Futbal som hrával, keď som bol mlad�í. Naozaj sa o futbal nezaujímam. Ak by som niekedy 
povedal ,�e fandím nejakému klubu spôsobilo by to iba problémy. Futbal je pre niekoho 
vežmi obžúbená a vá�nivá zážuba. Musím prizna�, �e som nikdy vá�ne tímu nefandil, ale 
môj obžúbený hráč je George Best. Občas si futbal pozriem ale moc nie. Rad�ej som ho 
hrával ako pozeral.  
 
37.Hrá� alebo pozerá� nejaké iné �porty?  
Nijak obzvlá��. Boxovanie celkom ujde. Rocky Marsiano bol mojim obžubeným boxerom, 
bol to Európan ,ktorí porá�al ka�dého na svete. Alan Minter bol tie� dobrý, mal som ho rád 
a� dovtedy kým nebol zbitý Marvinom Haglerom.  
 
38.Nedávno ti po dlhom čase pribudli nové tetovania, povedz nám o nich niečo.  
Nerád chodím naklonený, tak som si musel da� na ka�dú stranu. V�dy, keď jedno mám ,tak 
si dám ďal�ie na opačnú stranu. Na zadnej strane rúk budem ma� niekožko ďal�ích a to 
bude ono. Nechcem v�ak rukávy. Nerád by som povedal kto mi ich robil, preto�e by bol 
napadnutý. Povedzme iba ,�e to je motorkár zo Stredozemia. Ka�dé jedno tetovanie čo mám 
je politického charakteru.  
 
39.Čo číta� najrad�ej?  
Odkedy som bol v base nečítam nič, v�etko čo som v base robil bolo čítanie kníh a 
počúvanie rádia a to ma odradilo. Jedného času som čítal veža kníh. Ak chcem číta� noviny, 
čítam, uverili by ste, The Sun, naposled keď som bol v base o mne napísali článok na celú 
stranu. Jediný dôvod prečo čítam The Sun je krí�ovka a to ,�e nie sú robotnícke. Nič v�ak z 
toho čo sa v nich nachádza neberiem vá�ne, je to také isté hovno ako tie ostatné. V minulosti 
som čítal mno�stvo kníh od Davida Irvinga, sú vežmi dobré, ale mojim obžúbeným autorom 
sa stal Tolkien, Pán Prsteňov je najlep�ia kniha čo som kedy čítal. Prečítal som ju viac ne� 
desa�krát.  
 
40.Čo nám mô�e� poveda� o fantazijnej knihe ,ktorú si písal?  
Po�ičal som to tožkým žuďom ,�e je nemo�né dosta� ju spä�, tak�e ju mô�em napísa� 
znovu, ale u� si väč�inu nepamätám. V podstate to bol fantazijný príbeh o krajine ,ktorá 
bola okupovaná, kde v�etky rody bojovali medzi sebou, ale na konci sa v�etci spojili v boji 
proti okupantom. Dúfal som ,�e ju jedného dňa vydám, ale po�ičal som to tožkým žuďom 
,�e naozaj neviem u koho mô�e by�. Dokonca sme mohli k nej vyda� aj album. Kniha sa 
volala The New Down.  
 



41.Opí� nám svoje pocity z osoby menom Nicky Crane, vožakedy blízky kamarát a potom sa 
ukázalo ,�e je Gay.  
Z jeho strany cítim zradu viac ne� ktokožvek iný, preto�e bol hlavou na�ej ochranky. 
Dokonca som sa za neho aj postavil ,keď o ňom žudia hovorili ,�e je buzerant, preto�e on 
ma presviedčal o opaku. V�dy som sa ho zvykol pýta� prečo pracoval v týchto gay kluboch, 
hovoril som mu, �e získa zlé meno. Hovoril, �e prácu v tých kluboch mu dávala 
bezpečnostná agentúra pre ktorú pracoval. Cenil som si ho, preto�e bol Nacionalista. Bol 
som tak isto prekvapený ako aj ka�dý. Mo�no e�te viac ne� ostatní. Cítil som sa ním 
zradený a nechcel som s ním ma� nič spoločné. Vykopal si svoj vlastný hrob. Po tom ako bol 
odvysielaný ten program bol so mnou v kontankte a sna�il sa ma uisti� ,�e by nikdy 
nezapredal nacionalistickú my�lienku, čo by som od neho ani neočakával, preto�e toho veža 
spravil pre na�u vec. Je to hanba ,�e sa z neho vykžul homosexuál, mohol by� dobrým 
nacionalistom. Toto iba potvrdilo to ,�e nacionalizmus a homosexualita nejdú dokopy, 
preto�e Nacionalizmus je vá�na vec a homosexualita je úchylka. Nicky Crane sa stratil a 
myslím si ,�e to bola najlep�ia vec čo mohol urobi�, ale mal to urobi� u� omnoho skorej. 
�il v klamstve v�etky tie roky. Viac u� pred tým človekom nemám re�pekt. (Crane zomrel 
na AIDS v decembri 1993.)  
 
42.Čo si myslí� ,�e bude� robi� o 5 alebo 10 rokov?  
Mo�no budem v base. Navrhujú tožko nových zákonov v tejto krajine ,�e to je dos� 
mo�né. Alebo budem mŕtvy!  
 
43.Ak by sa veci zhor�ili a zákony by boli naozaj striktné, čo by si robil, zmenil by si v�etky 
svoje texty, alebo by si žahostajne pokračoval?  
Myslím, �e by som zmenil v�etky texty. Zmenil by som ich úplne. Nakoniec by som skladal 
piesne o bielych krysách a čiernych krysách, a uvideli by sme či na tom mô�u niečo zmeni�. 
Mám na mysli, kam to v�etko speje? V poriadku, mô�e� spieva� o holuboch a vranách, 
holub by aj tak na konci vyhral boj, namiesto toho aby bol vtákom symbolizujúcim mier. 
Nakoniec to príde do takého �tádia ,kde musí� spieva� tak aby si mohol vyda� pieseň. 
Stále bude ka�dý vedie� čo tým myslíte.  
 
44.Čo by �a na tvojej ceste zastavilo?  
Strčte ma do väzenia alebo ma zabite, nie je iná mo�nos� aby som sa vzdal.  
 
45. Keby bolo niečo čo si v minulosti spravil a teraz by si to mohol zmeni�, čo by to bolo?  
Nič, nie je nič čo by som zmenil, absolútne nič. Samozrejme rád by som zarobil veža peňazí a 
bol by som na �pičke Popových rebríčkov atď. ktorý hudobník by si to ne�elal? Ale ja 
pí�em nesprávny druh textov ,nie? Nikdy by som nezmenil svoje piesne iba kvôli sláve. 
Nestali sa naozaj �iadne zásadné veci ,ktoré by som žutoval, mo�no niekožko maličkostí, 
nič čo sa týka politiky.  
 
46.�íria sa reči ,�e sa ide� s�ahova� do Nemecka, je na tom niečo pravda?  
Nie, sú to iba rečy. Nikdy ma to nenapadlo aj keď mám Nemecko rád.  
 
47.Ak by to prerástlo a� do takého �tádia, �e by si musel opusti� Anglicko, ktorú krajinu 
by si si zvolil?  
I�iel by som do krajiny, kde to nie je zločin by� Nacionalistom a myslím si, �e momentálne 
má Nemecko od toho ďaleko. Mo�no by som i�iel do krajiny ako Antverpy v Belgicku. Je 
to pekné mesto, je tam pekelne veža prívr�encov Flámskeho bloku v samotných Antverpách. 
Momentálne je to mo�no najpravicovej�ie mesto v Európe.  



 
48.Si dos� scestovaný človek, vďaka koncertom Skrewdriveru po Európe, kde sa cíti� 
najlep�ie?  
Vežmi sa mi páčilo vo �védsku, krajina je ú�asná. Nemecko je ú�asné.  
 
49.Aká je momentálne tvoja obžúbená skupina?  
Manowar, opä� som zmenil svoj názor. Ale momentálne sú to oni. V�dy som mal rád 
Rolling Stones, mám rád Almighty ,je to celkom nová kapela. Taktie� som mal v�dy rád 
AC/DC.  
 
50.Zmeňme opä� tému, v roku 1979 bol zvuk Skrewdriveu vežmi odli�ný od toho 
teraj�ieho. Čo na vás vtedy vplývalo?  
Mal som veža obžúbených kapiel ,predtým ne� sa objavili punkové kapely. Videl som prvý 
koncert Sex Pistols v Manchestri. Podža mňa boli ú�asní. Ale neboli sme nimi ovplyvnení, 
Skrewdriver sa v tých časoch stále volal Tumbling Dice a zvykli sme prehráva� piesne od 
The Who, Rolling Stones, Zeppelin, Deep Purple a v�etky typy rockových skladieb. Potom 
sme začali hra� punk. Vtedy som e�te nevedel hra� na gitare a tak ná� gitarista písal 
väč�inu piesní. Potom saom sa na gitaru učil hra� aj ja.  
 
51.Suggsy bol vá� �Roadie� v roku 1978, viem, �e neudr�ujete kontakt, ale pozrel by si si 
koncert Madness pri návrate na scénu?  
Nie nemám záujem. Podža mňa sú nahovno kapela. Nemô�em vystá� ten druh hudby. Mám 
rád heavy rock hudbu. Madness boli najlep�í, boli jedinou Bielou kapelou a mnoho ich 
fanú�ikov boli pravičiari. Zvolili si cestu peňazí. My sme to nikdy neurobili. Rovnako to 
bolo aj so Sham 69. Pamätám si Sham 69 ako hral v Roxy, páčili sa mi, boli skvelí. Teraz 
Jimmy Pursey behá s rastafariánmi a podobným odpadom. Je úplne pomätený. Nikdy nebol 
dobrým spevákom, tak trochu vedel vystupova� na pódiu. 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.  
 
52.Hrali ste s mnohými kapelami ,ktoré sa nesôr stali populárnymi, vychádzali ste dobre s 
týmito vežkými menami?  
Hrali sme s Motorhead ,boli to ozaj poriadni chlapi. V�dy sme si sadli na drink s členmi 
iných kapiel ,keď sme aspoň raz nav�tívili jeden z ich koncertov. Vežmi dobrý bol aj Stick 
Smith, bol v kapele, ktorá sa volala Shag Nasty, ktorá nám v�dy pomohla. Dovolil som im 
pomôc� nám hlavne preto lebo ich gitarista vyzeral ako Keith Richards! Keď sme hrali s The 
Police, dali sme si zopár drinkov a porozprávali sa so Stingom, na koncerte si po�ičali na�u 
aparatúru. The Damned boli takisto super chlapíci ,vežmi sme ich podporovali.  
 
53.Označil by si rok 1977 za lep�í čo sa týkalo atmosféry?  
Keď do Londýna dorazila punková móda prevládala tam skvelá atmosféra. Bolo to niečo 
nové. Ka�dý večer sme chodievali do klubu, samozrejme zadarmo preto�e sme boli v 
kapele. Naozaj sme tam strávili pekné chvíle. Neviedli sme s nikým nejaké vá�nej�ie 
konflikty ,mo�no tak trochu s tedy boys. Ja som s teds vy�iel ,hlavne keď sme sa stali 
Skinheadmi, keď sme boli punkáči nenávideli nás.  
 
54.V minulosti ste spravili veža prehraných verzií, čo vás viedlo k vytvoreniu prehranej 
verzie, je to skupina, texty alebo zvuk?  
V�etky tri veci. Neurobil by som prehranú verziu od kapely ,ktorú nemám rád. Samozrejme 
texty znamenajú veža ,ale ja som ich trocha pozmenil aby vychádzali s tým o čom spievam. 



Rozmý�žali sme nad albumom ,kde by sme dali v�etky prehrané verzie piesní od 
nacionalistických kapiel, okrem iných aj �Ocean of Warriors� od Brutal Attack a �For 
You� od Public Enemy, ale nikdy nič nevy�lo, rád by som niečo také jedného dňa spravil.  
 
55.Čo si myslí� o zreformovaní Brutal Attacku?  
V�dy boli dobrou kapelou, v�dy boli populárni. Keby sa dali opä� dokopy bolo by to 
skvelé, je to mimoriadna kapela. Ken je dobrý spevák a teraz sa dostávajú do kruhu kapiel 
Blood & Honour.  
 
56.Hovorí sa ,�e ty si jedným z najvplyvnej�ích skinheadov na svete, mo�no o niečo viac v 
zahraničí, čo si o tom myslí�?  
Myslím si ,�e preto lebo Skrewdriver funguje od roku 1977. Sme najdlh�ie fungujúcou 
skinheadskou kapelou. Ak mám by� úprimný nikdy som nad tým nerozmý�žal. V zahraničí 
to tak niekedy vyzerá, keď sto skinheadov stojí v rade aby sa so mnou mohli porozpráva�, 
preto�e počuli o tom čo som dokázal a majú v�etky na�e nahrávky. To mi vlastne dokazuje 
dôle�itos� celého hnutia.  
 
57.Povedz nám o Skrewdriveri. Myslím si, �e mnoho žudí stratilo pojem o tom kto vlastne v 
kapele momentálne funguje.  
Stigger je gitarista, je ním u� dlh�í čas, nahral oba Patriotic Ballads albumy, hral na gitare na 
albume The Strong Survive a tie� na mojom poslednom sólovom albume Patriot. Sickly John 
pri�iel z kapely Lionheart a hrá na bass gitare od albumu The Strong Survive. Teraz sme 
získali nového bubeníka, volá sa Mushy a predtým ne� sa ku nám pridal hral v punkovej 
kapele Resistance 77.  
 
58.Aká je tvoja odpoveď žuďom, ktorí tvrdia, �e to robí� iba pre peniaze?  
Ak by som naozaj neveril v to čo verím i�iel by som do novín a poprel by som v�etko čo o 
mne pí�u. Jednoducho by som sa z toho mohol vyvliec�. Ak by som médiám povedal, �e 
som zmenil svoje názory, mohol by som by� na �pičkách popových rebríčkov. V tom 
prípade by som mohol zarobi� nenormálne veža peňazí. Ak by som to robil pre peniaze, 
nebol by som taký oddaný Nacionalistickej my�lienke. Zapredal by som sa u� pre mnohými 
rokmi.  
 
59.Čo si myslí� o Britskej krážovskej rodine?  
V�dy som bol toho názoru aby sa Krážovská rodina udr�ala ako Britská tradícia a nikdy som 
si nemyslel ,�e by mali ma� nejaký politický vplyv. V�dy boli Britskou tradíciou. Nikdy 
som si nemyslel ,�e by sme sa mali zbavi� Krážovskej rodiny. Je to niečo na čo žudia myslia 
,keď si spomenú na Britániu . Myslia na Krážovskú rodinu, keď počujú o Británii. Pripadá mi 
to tak, �e väč�ina žudí ,ktorí ich chcú zniči� sú buď Íri alebo komunisti. Ja ich nechcem 
zniči�, ale nenechal by som žudí ako Princ Charles hovori� žuďom čo majú robi�. Podža 
môjho osobného názoru by bolo lep�ie ma� za kráža Princa Andrewa ako Princa Charlesa. 
Nakoniec Princ Andrew bojoval za svoju krajinu � Rad�ej by sme sa mali zbavi� negrov. 
Som si istý ,�e Krážovskej rodiny sa zbavi� nemô�eme. Bolo to v�dy niečo jedinečné na 
Británii.  
 
60.Keď si bol e�te v �kole, zrejme by si si ani nedokázal predstavi� ako skončí�, aké boli 
tvoje ambície, čo si chcel po �kole robi�?  
Keď som vy�iel zo �koly upratoval som autobusy, vyka�žal som sa na to, preto�e to bolo 
nudné. Potom som bol umývač áut, neskôr som bol �tátny zamestnanec. Pracoval som ako 
úradný asistent. Odi�iel som odtiaž po niekožkých rokoch a to vtedy keď som i�iel do 



Londýna. Prvou kapelou bola Tumbling Dice, ktorá vznikla rok po tom ako som vy�iel zo 
�koly.  
 
61.Myslel si si niekedy ,�e to bude� robi� a� doteraz?  
Neočakával som to, i keď som vežmi rád ,�e to robím. Myslím si, �e ak by som hral iba 
hudbu ako keď sme dostali prvý kontrakt, nemyslím, �e by sme e�te dnes hrali. Pri tom ma 
to udr�alo a� keď som bol politicky uvedomelý. Skupiny ako Sham 69, v podstate odskočili 
od toho o čom spievali. My mô�eme spieva� o normálnom �ivote aj poilitike a o ceste, 
ktorá má na nás vplyv. To je mo�no dôvod prečo stále fungujeme. Navy�e fakt, �e sa nás 
tak sna�ia zastavi�.  
 
62.Čo pre teba znamená by� Skinheadom?  
Aj napriek tomu ,�e je to tro�ku tak povediac kli�é, je to cesta �ivotom. Ja o sebe skutočne 
neroz�irujem - Som Skinhead. Som ním od roku 1977 ,zaujímal som sa o nich v�ak u� od 
roku 1971 ,keď som chodil do �koly. 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, �e ka�dý kto príde na ná� koncert musí by� skinhead. Na�e publikum je 
úplne zmie�ané.  
 
63.źutuje� niečo?  
Nie, naozaj nič, i keď v base som nebol vežmi rád. Ale ak by som musel ,opä� by som sa 
bránil pred gangom čiernych. Ale nie, nič nežutujem. 


