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Det är inte ofta jag får nöjet att skriva artiklar på 
mitt eget språk eftersom jag inte gör särskilt många 
intervjuer på hemspråket men bandet som kallar sig 
Stonelake härstammar från mitt hemland så det gör 
den saken enklare och jag får nöjet att skriva en ny 
artikel på hemspråket. Stonelake kan sägas ha sitt ur-
sprung i 80-talet och bandet Whitelight där Janne och 
Peter (gitarr respektive sång) spelade tillsammans.
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Janne lämnade sedan Whitelight 
1987 och när duon återförena-
des 2002 fanns ingen tanke på att 
starta ett nytt metalband, deras 
tanke var då att skriva musik åt 
andra artister, förklarar de.

Det blev dock ett band som fick 
namnet Stonelake och som ny-
ligen släppte sitt femte album, 
ett band där de enligt egna ord 
”synkar” varandra väldigt bra 

både på och utanför scenen.
- Som band är det viktigaste för 

oss vår publik och våra fans. Vi 
ger alltid 100 %.

Stonelakes femte album har 
fått namnet Marching on Time-
less Tales och det är ett album 
bandet påbörjade sitt arbete med 
redan under Juli 2010. De började 
sitt arbete med en känsla av att de 
utvecklats väldigt mycket i både 
låtskrivande och sound som de 
själva uttrycker det. Det var ock-
så med känslan av att Marching 
on Timeless Tales skulle bli deras 

polerade diamant för framtiden 
och de uttrycker en känsla av att 
vara mycket nöjda med detta nya 
album. De beskriver skillnaden 
mellan Marching on Timeless 
Tales och tidigare alster som en 
utveckling av både sound och 
låtskrivande, som ett steg vidare 
från vad de gjort tidigare och ett 
album där allt är lite bättre än ti-
digare.

Marching on Timeless Tales
En sak som imponerande på mig 
i samband med att jag fick albu-

met var dess omslag som har en 
intressant känsla, ett futuristiskt 
intryck på mig och det väcker 
funderingar i den med livlig fan-
tasi om jag nu ska gå efter min 
egen känsla. Det är också ett om-
slag som är en fortsättning från 
tidigare så om du känner ban-
det sedan tidigare kommer du 
att känna igen dig. Enligt bandet 
finns det en underliggande me-
ning med omslaget också:

- Vi samarbetar med Andre 
Beckston där vi tillsammans tar 
fram olika förslag på bilder från 

olika teman etcetera. Omslaget 
på Marching on Timeless Ta-
les är dessutom  en fortsättning 
från Shades of Eternity. Tanken i 
grunden är att reflektera på vem 
du själv är och var du själv har 
ditt ursprung, men även vad som 
hänt historiskt på just den plats 
du befinner dig på idag.

De säger sig också vara mycket 
nöjda med hur albumet utföll, att 
Janne stod för en fantastisk pro-
duktion igen, vilket också har 
återspeglat sig i pressens omdö-
men enligt bandet har det varit 

enbart ett gott mottagande som 
de beskriver som helt fantastiskt 
(eller absolutely awesome som 
de själva uttryckte det). Detta 
mottagande är förstås något de 
är väldigt glada över också så jag 
frågar bandet om vad som är al-
bumets starkaste del och svaret 
blir kort och koncist precis som 
alla svar från bandet i denna in-
tervju:

- Låtarna!
När jag sedan frågar om vilken 

av dessa låtar som är favoriten så 
blir svaret allihop, men att Red 

Användbara webbplatser:

http://www.stonelake.se/
http://www.myspace.com/stonelaketheband
Vår recension
http://www.massacre-records.de/
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Canyon är värd att nämnas som 
kanske lite bättre. Det är något 
vår recensent av detta album fak-
tiskt instämmer i, också att spåret 
Snakechild är värt att nämnas 
men för mer om recensionen kan 
ni själva ta er till vår recension 
och läsa.

Live!
Något som var vanligare förr än 
nu var att bege sig ut på turné för 
att sälja sin musik, mindre band 
hängde på större och större band 
var huvudattraktion eller häng-
de med ännu större band och så 
vidare. Detta är inte så vanligt 
längre och det som oftast händer 
nu är att banden gör mindre spel-
ningar nära hemmet och kanske 

på festivaler, Stonelake verkar 
inte direkt vara något undantag i 
denna fråga.
- Vi har gjort några gig redan och 
vi är inbokade på en festival i 
Finspång som heter ”Skogsröjet” 
den 12 Augusti.
Ingen information om turnéer 
eller liknande finns på bandets 
webbsidor så det är Skogsröjet 
som gäller om ni vill se bandet 

live, men bandet jobbar hårt för 
att försöka få till stånd fler kon-
serter.
- De som tycker vi är intressanta 
är välkomna att höra av er till oss 
för gig bokningar!
Och enligt bandet är det värt be-
sväret också eftersom de älskar 
att spela live och ger alltid hund-
ra procent när de spelar så varför 
inte boka detta band ni som syss-

lar med sådant, kontaktinfo finns 
på bandets webbsida.

Avslutning
Som avslutning ger jag återigen 
ordet till bandet även om jag tar 
sista ordet denna gång men ban-
det vill tacka oss och er:
- Vi vill tacka så mycket för denna 
intervju och tacka alla våra fans 
därute. StoneLake hoppas att 

ni diggar vårt nya album ”Mar-
ching on timeless tales” och att vi 
ses ”on the road somewhere”.
Med det tackar jag också Stonela-
ke för att de tog sig tid att besvara 
mina frågor och ge oss material 
att skriva en liten artikel om det-
ta. Om ni vill veta mer om ban-
det finns alltid våra recension av 
Marching on Timeless Tales samt 
bandets egna webbsidor.
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