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Musikalisk bakgrund: 

Första åren: 

Min pappa Göran Lundberg var den som först fick mig att bli intresserad av 
trummor. Det var i den lokala orkestern ”Rosenfors Musikkår” som han 
marscherade med på 1:a maj demonstrationen hemma i Målilla för ca 17år sedan, 
och jag stod på långt håll och förundrades över hur mäktigt det var att se och 
uppleva musik på det sättet. Pappa hade ett trumset nere i källaren som jag 
sporadiskt spelade på, dom gånger jag fick lust.  När jag började mellanstadiet fick 
man även börja på kommunala musikskolan, men det var obligatoriskt att spela 
blockflöjt ett läsår. Jag ville verkligen börja så jag härdade ut ett år med 
blockflöjten. Efter att ha börjat på trummor valde jag att sluta efter en termin på 
grund av att läraren var en utstuderad mobbare som inte ville annat än att framhäva 
sin egen storhet.  

Det var i högstadiet som min pappa föreslog att jag skulle söka musikskolan på 
nytt, nu i Virserum istället för i Målilla. Jag fick en lärare vid namn Thomas 
Åstrand. Thomas var otroligt engagerad och positiv som lärare, och han 
uppmuntrade mig enormt mycket till att öva och lära mig att läsa noter. Nu i 
efterhand kan jag säga att det är tack vare Thomas som gör att jag sitter här och 
skriver detta examensarbete. 

Att spela i orkester, och framförallt läsa noter var något som jag tyckte var väldigt 
spännande och roligt under högstadietiden, och det fick mig att börja spela mer 
klassiskt slagverk, dvs. Marimba, Xylofon.   

På somrarna spelade jag i en skolorkester som hette ”Sommarorkestern”. Vi 
spelade 60-70 spelningar på 3 veckor och fick en rejäl summa pengar för det. Ett 
underbart sommarjobb som gav mig otroligt mycket erfarenhet inom 
marschtrumslagning och orkesterverksamhet. 

Trumsetet började locka mer under åk 8 och jag minns när en saxlärare på 
musikskolan gav mig en skiva med Chick Corea Acoustic Band ”Alive” med Dave 
Weckl på trummor.  Jag var på tok för ung för att lyssna på det då egentligen, men 
jag blev helt såld på Daves trumspel. Jag minns att jag försökte spela till skivan och 
lära mig alla hans komp och fills och på något konstigt sätt, förmodligen genom 
ren envishet, lyckades jag spela till det mesta av vad han gjorde. Självklart inte i 
närheten av Dave men gott nog för att gå i åttonde klass. 
 

Gymnasiet: 

När jag skulle söka gymnasiet var det självklart för mig att söka till en estetisk 
utbildning med inriktning musik. Hultsfred Kommun hade inte det på den tiden, så 
jag fick börja på Oscarsgymnasiet i Oskarhamn istället.   

Där jobbade en lärare som märkte att jag hade övat mycket på saker som han själv 
inte hade hållit på med, så han valde att skicka mig till Stockholm och Uppsala en 
gång i månaden för att ta lektioner för andra lärare. Jag fick dels lektioner i 
klassiskt slagverk av Rolf Landberg och Anders Åstrand och trumsetlektioner av 
Joakim Ekberg.  
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Armén: 

Efter gymnasiet sökte jag Arméns Musikkår (AMK) i Strängnäs. Att få göra 
lumpen i AMK var något av en pojkdröm för mig. Ända sedan jag såg min pappa 
spela den där gången på 1:a maj förblev jag fascinerad och trollbunden av 
marschorkestrar. Jag fick rollen som stämledare för slagverket under min tid i 
AMK, mycket för att jag redan hade rutin på parad och orkestermusik och jag fick 
även äran att vara solotrumslagare på Tapto ceremonierna. Fick utmärkelsen 
”Bästa musiker” på vår slutkonsert i Berwaldhallen. 

 

Piteå Musikhögskola och Musicians Institute: 

Efter AMK började jag på Studiomusikerutbildningen på Piteå Musikhögskola. Det 
var en stor omställning för mig att flytta 120mil hemifrån och börja på högskola, 
men det självklart väldigt spännande på samma gång.  

Trumlärare där var Joakim Ekberg, som jag hade sedan innan. Han lärde mig 
vikten av att kunna många olika stilar och genrer, och han var väldigt noggrann 
med att man skulle planka och lära sig precis det som en trummis spelade, och det 
var väldigt utvecklande för min del.  

Vi åkte till Los Angeles och pluggade 3månader på Musicians Institute, som en del 
av utbildningen, och det var sjukt häftigt. Mina största idoler, som Virgil Donati, 
Vinnie Colaiuta, Dave Weckl bodde där och att få möjligheten att se dem live varje 
vecka på olika klubbar var nästan för mycket för mig att hantera.  Inte nog med det, 
jag tog även en privatlektion av Virgil Donati, som nog är den trummis som 
influerat mig mest. Han visade lite av sina ”layer” koncept och även sin 
dubbelpedalsteknik som var något som jag var väldigt imponerad av hos honom.  

En vecka innan vi skulle åka hem till Sverige, ställde jag upp i en ”Drum-Off”, 
vilket är en slags trumtävling där 1:a priset var fortsatta studier på M.I. i tre 
månader. Jag vann den tävlingen och stod helt plötsligt inför det faktum att jag var 
tvungen att åka hem till Sverige, men också tvungen att utnyttja priset direkt. Det 
gick, efter lite trixande, att skjuta upp den resan till senare tillfälle för jag skulle 
avsluta mina studier på Studiomusikerlinjen. 
 
”Sugar” på Norrbottensteatern: 

Efter att gått klart i Piteå flyttade jag då till Luleå och började jobba med musikalen 
Sugar och det var det första ”riktiga” musikerjobbet för mig. Vid sidan av 
musikaljobbet testade jag lite låtidéer med dem andra i bandet. Jag anordnade en 
konsert en novemberkväll och responsen var god och det var en viktig händelse för 
mig och mina planer på att skriva mer egenkomponerad musik och spela med ett 
eget band. 

 
Flytten till Stockholm: 

När musikaljobbet var slut åkte jag tillbaka till Los Angeles och studerade de tre 
månaderna på M.I. jag fick som pris i trumtävlingen. Denna gång åkte jag helt själv 
och det var annorlunda än första gången jag åkte dit. Jag passade ändå på att se 
många av mina förebilder spela och även ta privatlektioner. Jag flyttade hem till 
Målilla och spenderade ett halvår med att spela i olika konstellationer, mestadels i 
Kalmar men även i en musikal i Vadstena som hette ”Mutter Garage”.   
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Trumlärare och KMH: 

Min förvåning stor när min förra lärare Rolf Landberg ringde mig och frågade om 
jag ville vikariera som trumlärare på en kulturskola i Märsta ett halvår. Jag tackade 
omedelbart ja och flyttade upp med tanken att jag bara skulle vara där ett halvår. 

Ett halvårsvick blev ett år, ett år blev två osv och rätt var det var så hade jag jobb 
där. Jag hamnade rum i rum med en baslärare som heter Robert Sundin, som det 
visade sig även undervisade på Södra Latin och Kungliga Musikhögskolan. Han 
tyckte jag skulle överväga tanken på att söka musikhögskolan, eftersom jag inte 
kände så mycket folk i Stockholm. Jag var först inte så peppad på den tanken, då 
jag redan hade pluggat i Piteå. 

Jag kom inte in den gången, och besvikelsen var total. Jag kände mig bedrövad och 
ville aldrig mer söka dit. Jag valde ändå att söka igen nästa år och kom in, mycket 
tack vare Robert och hans peppande och råd på vägen. Jag tog lektioner av honom 
kontinuerligt och fick även jamma med en del av hans elever. Det var så jag 
träffade Henrik Linder, som spelar bas i mitt band, och han var den första jag 
träffade som gillade att spela fusion lika mycket som jag. Då bestämde jag mig för 
att sätta ihop ett eget band med honom, och senare kom även hans bror Erik in i 
bilden och lite senare även keyboardisten Kristian Kraftling. 

Det är med denna konstellation som jag spelade med på min examenskonsert och 
även spelat in med till större del till min examensskiva.  

 

Syftet med Examensarbetet: 

Jag tänkte länge på om jag skulle göra en konsert eller en skiva som 
examensarbete. Processen med att göra en skiva hade varit igång redan innan jag 
började mina studier på KMH och att bara göra en konsert kändes lite för enkelt, så 
jag valde därför att göra både och. Grundtanken var att skivan skulle vara klar i tid 
för examenskonserten, mer tänkt som en releasekonsert. Tyvärr blev skivan inte 
klar i tid med examenskonserten så jag valde istället att göra en konsert som 
belyste den musik och de låtar som har betytt mycket för mig som trummis genom 
åren. Syftet var även att dokumentera konserten med mixerbordsinspelning och att 
spela in konserten med flera olika videokameror och vinklar.  

Syftet med skivan var att spela mina egna kompositioner som jag jobbat med sedan 
2004 och vara delaktig i hela processen med att komponera, spela in, editera, mixa, 
mastra och göra omslag.   

 

Förberedelse inför konserten: 

Bandet: 
Jag valde ha att en examenskonsert med mitt egna band, mest för att det speglar 
bäst den inriktning av musik jag brinner för mest. Jag har länge försökt komma på 
ett vettigt bandnamn men det slutade alltid med något alldeles för pretentiöst eller 
töntigt, så det slutade med att jag valde att kalla det kort och gott för ”Jonathan 
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Lundberg Band”, vilket jag inser kan tolkas som pretentiöst, eller töntigt också för 
den delen.   

Vi har spelat en hel del ihop de senaste åren, bland annat på Jazzklubb Fasching, 
Lillehammer Jazzfestival, New Sound Made, Swedish Jazz Celebration m.m. Vi 
hade tidigare även saxofon med i bandet, men jag ville åt ett annat gruppsound, 
mer åt det progressiva fusionsoundet som Tribal Tech och Planet X, så vi är nu en 
kvartett bestående av keyboard, gitarr, bas och trummor.   

Eftersom alla i bandet är upptagna i frilanslivet kan det vara svårt att hitta stadiga 
reptider, vilket innebär att vi oftast repar inför en kommande spelning. Något som 
vi alla har märkt i bandet är att vi efter varje spelning har blivit bättre och säkrare 
med låtmaterialet vilket jag ser som ett gott tecken. Och jag tror att just för att vi 
spelar så pass sällan så känns allt fräscht och roligt när vi väl spelar ihop. Och 
dessutom är det en rolig utmaning att spela musik som verkligen kräver full 
koncentration och närvaro hela tiden.   

Musikerna: 
Kristian Kraftling som spelar keyboard träffade jag första gången på en kurs på 
KMH som hette Jazz-Electronica. Kursen gick ut på att använda elektronik som ett 
verktyg för att skapa musik och jag märkte att Kristian var väldigt insatt i allt med 
att skapa sounds och hitta rätt typ av sound till vissa låtar. Jag blev väldigt 
imponerad av just det, förutom att han var otroligt bra på att spela.  

Erik Linder som spelar gitarr träffade jag första gången genom hans bror Henrik. 
När jag letade efter gitarrist berättade Henrik att hans bror förmodligen skulle vara 
intresserad. Vi jammade några gånger och det klaffade från första stund. En sak 
som imponerade mig med Erik var hans absoluta gehör. Han kunde lyssna igenom 
en låt en gång och sedan spela låten utantill med exakta voicings och läggningar.  

Henrik Linder som spelar bas, träffade jag genom Robert Sundin då han hade en 
lektion med honom på Sigtuna Kulturskola, där jag och Robert är kollegor. Jag 
minns tydligt att vi jammade på Nothing Personal i alldeles för snabbt tempo, och 
att vi både tyckte det var lika roligt att spela svåra och snabba grejor.  

Förberedelsen: 
Eftersom vi har spelat ihop en del var jag inte direkt nervös inför spelningen.  
Vi repade med hela bandet tre gånger innan konserten, och då handlade det mest 
om att kolla att alla teman och former funkade som de skulle. Jag, Henrik och Erik 
träffades två gånger vid sidan om de andra repen och nötte de svåraste låtarna och 
passagerna, framförallt låten ”I´m Tweaked” som verkligen krävde mycket fokus 
från alla i bandet. Till den låten satt vi och övade till en metronom för att vara helt 
säkra på att vi var rätt i time och det hjälpte otroligt mycket att öva på det sättet.  

Jag spenderade mycket av min egen övningstid till att öva till loopar som jag hade 
gjort själv i Logic på de låtar som var mest utmanande, och jag upplevde att ju 
säkrare jag själv var på materialet, desto lättare hade vi som band att spela 
musiken. Jag spelade in repen och lyssnade på dem i efterhand för att få en klar 
bild hur vi lät som band. Ibland lyssnade vi tillsammans och ändrade vissa saker, 
till exempel hur vi kunde skapa mer luft i musiken och att inte spela alla samtidigt 
hela tiden.   
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Det svåraste med examenskonserten var faktiskt att boka rätt dag för det, och även 
bestämma var det skulle vara någonstans. Jag valde att boka Lilla salen på KMH 
som plats för konserten. Det blev mindre rodd med instrument och teknik vilket jag 
tyckte var skönt och kunde även få en bra inspelning av konserten än om man hade 
spelat på t.ex Fasching eller liknande. Jag valde att ha konserten i slutet av mars, 
för det krockade minst med sökningsveckor, påskhelger och all annan stress som 
brukar infinna sig på slutkanten av våren.  

Jag frågade Erik Metall om han ville vara ljudtekniker för konserten eftersom han 
mixar min examensskiva och vet hur musiken ska låta i ett livesammanhang. Jag är 
otroligt nöjd med hans mixning och kunskaper som ljudtekniker så jag blev lättad 
över att han kunde hjälpa till på konserten. Det blev ganska många kanaler 
sammanlagt, 29 kanaler för att vara exakt. Vi närmickade alla trummor och Erik 
var väldigt noggrann med att få bort onödiga frekvenser som störde från pukor och 
virvel. Gitarr, bas och keyboard lineades och flygeln mickades upp. 

Jag ville även spela in konserten med flera olika kameror, både fasta kameror och 
rörliga kameror. Jag frågade då min gode vän Mattias Karlsson om hjälp. Det blev 
sammanlagt 4 olika kameravinklar som jag fick använda mig av för att redigera 
senare. Blev väldigt nöjd med deras rörliga kameravinklar eftersom det kändes mer 
”live” att titta på än en fast fokuserad vinkel. Jag hade en kamera uppsatt snett 
bakom mig för att få en vinkel som fokuserade på mig vid trumsetet och en annan 
kamera som stod uppe bland publiken för att få en överblick av resten av bandet. 

Två låtar på konserten använde vi oss av backtracks, som jag fick förbereda några 
månader innan konserten med hjälp av programmet Logic på min Macbook.  

Låten ”I´m Tweaked” fick jag spendera flera timmar till att hitta rätt sounds från 
internet, eftersom låten använder sig av olika loopar och den kända James Brown 
samplingen ”Yeah Wow”. Det slutade med att jag hittade en youtubevideo med 
den samplingen och använde det i backtracket.  

Till låten ”Higgs” hade jag en loop som är en del av låten, plus lite synthpads som 
var viktiga för soundet på låten.  

Jag hade datorn vid sidan om trumsetet under konserten och lineade ut backtracket 
till PA:t och vår medhörning. Jag ville nämligen undvika att använda in-ear eller ha 
ett separat clicktrack till dessa låtar eftersom jag tyckte det viktigaste var att kunna 
spela med de andra i bandet och inte bli en slav under ett klick. Därför la jag ner 
extra mycket tid på att få bra loopar som funkade som ett komplement till låten.  

Jag var även tvungen att öva extra mycket inför konserten. Vissa låtar var första 
gången vi spelade live och det skulle visa sig att det var svårare än vad jag/vi 
trodde.  
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Låtarna: 

Evidence 
Vi inledde konserten med en låt som heter ”Evidence” skriven av Thelonius Monk 
fast i omgjord version av den israeliska gitarissten Oz Noy. Jag köpte hans skiva 
”fuzzy” för några år sedan, enbart för att jag visste att Vinnie Colaiuta spelade på 
den och jag fastnade framförallt för den låten. Originalet går i 4/4 men Oz version 
går i 6/8 och är väldigt synkoperat arrangerad.  

 

 
 

Looking Glass 
Bil.1 

Andra låten var Looking Glass av gitarissten Allan Holdsworth. Allan är en 
musiker som jag respekterar oerhört mycket och jag har fastnat för hans vackra och 
komplexa kompositioner. Looking Glass är en låt som bygger på ett tema med stort 
utrymme för trummorna att känna sig fri i. Jag tycker det är befriande att kunna 
spela en låt med ett tema där det ändå känns som en improvisation när man spelar. 

På originalinspelningen spelar trummisen Tony Williams som har varit en annan 
stor inspiration för mig.  

Siberia 
Bil.2 

Denna låt är skriven av mig själv och Erik Linder. Jag fick idén till låten efter att 
jag försökte planka Allan Holdsworths låt ”Secrets” för några år sedan. Jag ville 
skriva en låt baserat mer på harmonik än rytmik och melodi, vilket jag vanligtvis 
gör.  Jag lyckades skriva ett tema som jag blev nöjd med men fastnade efter ett tag 
med en fortsättning av låten. Erik lyssnade på min demo och skrev en B-del som 
passade perfekt och tillsammans skrev vi en solodel som går 13/8.  Jag spelar ett 
trumsolo över den vamp som går i 13/8 vilket är en stor utmaning, framförallt när 
det är en livesituation. Jag fick öva ganska mycket på att försöka känna var 
markeringarna var istället för att räkna pulsslag hela tiden. 
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Space Boogie 
Jeff Beck skrev denna låt till plattan ”There and Back” som Simon Philips spelar 
trummor på. Det är en snabb shuffle som växlar mellan 7/8, 6/4 och 4/4. Jag hörde 
den här låten efter att jag hade läst att den var inspiration till en låt på Derek 
Sherinians album ”Planet X” som heter Space Martini, som Virgil Donati spelar 
trummor på. Jag blev tagen av Simon trumspel när jag hörde den för första gången, 
framförallt av hans dubbelpedalsspel, eftersom han spelar shufflerytmen med 
fötterna.  

 

 
 

Nebula 
Bil.3 

Denna låt skrev jag våren 2009 och fröet till låten såddes efter att ha plankat ett 
trumsolo av Virgil Donati. Det var ett parti i solot där han spelar en 7/8 med två 
olika underdelningar som skapade en jättehäftig spänning som jag kände att jag 
ville lära mig.  

 

Rytm 1 

 
 

Rytm 2 
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Trumkompet 

 
 

Jag minns att jag inte hade en tanke på att skriva en låt av det, utan jag spelade in 
trumkompet på datorn och loopade det medan jag satt och spelade på flygeln på 
mitt jobb, och låten kom till väldigt snabbt.  

 

We make party when we see us 
Detta är en uptempo-shuffle låt skriven av Erik och Henrik Linder. En av de få 
låtar vi spelar som är helt i 4/4.  

 

Higgs 
Bil.4 

Under sommaren 2012 bestämde jag mig för att skriva en till låt till min 
examensskiva. Jag hade under lång tid haft en groove-idé som går i 9/16 men inte 
lyckats skriva nån vettig melodi eller tema. 

 

 
 

Jag bestämde mig för att prova att jobba i Logic och bara lägga en massa olika 
voicings på ackord som jag gillar och resultatet blev solopartiet i låten.  

Jag tog även in en annan del från en helt annan låtidé som jag kände skulle kunna 
passa in. Låten blev ganska meckig tillslut, den växlar mellan olika taktarter och 
temat är inte helt logiskt skrivet. Därför var det lite oklart om vi skulle hinna repa 
in den till konserten, men alla kollade in sina delar och vi lyckades ta oss igenom 
den.  

Jag använde som sagt ett backtrack på låten också, vilket var nödvändigt då det är 
vissa partier som vi inte lyckades få ihop på bara en kvartett. Sedan är det även en 
loop i 9/16 som är en del av låten, och jag ville ha med den även i 
livesammanhang.  
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Signature of Venus 
När vi hade repat några gånger inför konserten kände vi att vi behövde någon 
lugnare låt i programmet. Vi hade ingen låt själva som vi kunde repa in utan 
diskuterade vad det fanns för klassiska fusionballader att välja mellan. Självklart 
var det inte lätt att hitta men tillslut kom vi på att John Scofield hade en låt som 
heter ”Signature of Venus” som skulle kunna passa in.  

 

White Foam 
Detta är en låt skriven av Kristian Kraftling, just för detta band har han sagt vid 
något tillfälle. Den växlar mellan olika taktarter även denna men också vissa teman 
som har förskjutits mot dom andra stämmorna vi spelar. Jag tror inte någon av oss i 
bandet vet exakt vad som händer i låten, trots att vi har spelat den sedan 2010 men 
det är trots allt kul att spela den. Solodelen går i 9/8 som har tagit lång tid att få att 
kännas lugn och behaglig att spela till.  

 

I´m Tweaked 
Denna låt är skriven av Vinnie Colaiuta och finns på hans debutalbum. Jag hörde 
den första gången 2002 när jag hade köpt en DVD från Modern Drummer Festival, 
där Vinnie spelade den här låten med bandet ”Karizma”. Låten bygger på ett tema 
och riff som går i 4/4 medan trummorna kapar och lägger till sextondelar i en 16-
taktsperiod. Effekten blir att man tror att trummorna hakar up sig. Vinnie har sagt 
att han ville leka med tanken att om man spelade upp den här låten på ett dansgolv 
så skulle folk inte veta vad dom skulle göra, just för att trummorna flyttar beatet 
ständigt.  

Till den här låten var jag tvungen att förbereda ett backtrack, där det fanns: Klick, 
Handklapp, James Brown loopen ”Yeah wow” och vissa synthloopar.  

Det tog lång tid att repa in A delen i låten, där trummorna flyttar beatet, just för att 
basen och gitarren håller kvar vid 4/4. Vi fick sakta ner låten och loopa partiet om 
och om igen så att alla kände sig trygga med vad som hände. Efter otaliga timmar 
lyckades vi hitta ett sätt att förhålla oss till varandra och det funkade bra på 
konserten.  
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A-delen i ”I´m Tweaked” 

 

 

Heavens Maze 
Bil.5 

Detta är en av de första låtarna jag har skrivit. Introt i låten skrev jag faktiskt under 
gymnasiet då vi fick i uppgift att tonsätta en dikt av Karin Boye. Jag valde en som 
hette ”om döden” och jag minns att ackordföljden kom till väldigt fort. När jag 
några år senare, under mina studier på musikhögskolan i Piteå, satt och övade på ett 
trumkoncept som kallas för ”layers”, ville jag skriva en låt baserat på ett sånt typ av 
trumkomp.  
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Låten går i 5/8 som övergår till en 5/4, fast med en underdelning som enbart skiftar 
notvärde. 

 
 

 
 

Jag skrev en basstämma som spelar det som bastrumman gör, och ackordföljden 
liknar det som finns på introt.  

Jag har spelat den här låten ganska många år i olika sammanhang, och något som 
har vuxit fram är att jag spelar trumsolo över 5/8 vampen och samtidigt spelar 
fotrytmen. Jag improviserar då med händerna och det har varit en stor utmaning att 
få det att kännas naturligt.  

Konserten: 

Jag använde mitt egna trumset till konserten vilket innebar att jag var tvungen att 
vara på plats i god tid för att packa upp allt. Det var sammanlagt 13 cymbaler, 4 
pukor, 2 virvlar, dubbelpedal m.m. plus att jag bytte trumskinn på samtliga 
trummor dessutom för att få så bra ljud som möjligt. Kristian använde flera olika 
synthar och flygel vilket krävde en del soundcheck, framförallt med flygeln 
eftersom det läckte in mycket av trumsetet i flygelmickarna. Gitarr och bas var 
relativt lätt att få in i ljudbilden.  

Det tog lång tid med soundchecket vilket gjorde att det blev väldigt tajt mellan 
soundcheck och konserten. Vi började lite senare än utlovat och det var i princip 
fullsatt, vilket förvånade mig. Det är ju trots allt fusion och det brukar inte locka 
människor direkt.  

Vi delade in konserten i 2 set med en 20min paus i mitten. Låtarna är ganska långa 
och musiken mustig, så en paus gynnade oss alla inblandade.  

Konserten bestod av:  

1. Evidence 
2. Looking Glass 
3. Siberia 
4. Space Boogie 
5. Nebula 
PAUS 
6. We make party  when we see us 
7. Higgs 
8. Signature of Venus 
9. White Foam 
10. I´m Tweaked 
Extranummer: 
11. Heavens Maze 
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Vi fick hjälp med ljussättningen av en anställd på KMH. Det behövde inte justeras 
mycket förutom att rikta några lampor mot oss i bandet. 

Under själva konserten kände jag mig inte speciellt nervös konstigt nog. Jag kände 
mer en lättnad över att äntligen få spela musiken vi hade förberett så länge.  

Någonting jag inte hade planerat alls var snacket mellan låtarna. Vid tidigare 
konserter har jag varit mer noggrann med att veta vad jag ska säga mellan låtarna, 
men oftast har det känts konstigt. Jag valde att lyfta fram de personer som har 
betytt mest för mig under min tid på musikhögskolan och självklart säga vilka mina 
medmusikanter var och vilka låtar vi spelade. Att prata i en mikrofon inför en 
publik är nog det som gjorde mig mest nervös eftersom det är något jag är väldigt 
ovan vid som trummis.  

Jag upplevde att publiken var intresserade av det vi spelade och att vi många 
gånger fick direkt respons under låtarna och inte bara efter låtens slut. Vi i bandet 
pratade om det efteråt att det var fantastiskt roligt att publiken var så engagerade i 
det vi gjorde och gav oss feedback i stunden.  
 

Efterarbetet 

Eftersom jag filmade med fyra olika kameravinklar och även spelade in hela 
konserten genom mixerbordet, hade jag en hel del jobb framför mig att redigera 
och klippa ihop allt. Jag hade jobbat en del i iMovie redan innan men kände att jag 
behövde ett annat program som klarade av flera olika filer samtidigt. Fick höra 
ifrån en bekant att Final Cut Pro var väldigt likt iMovie men samtidigt var mycket 
bättre att klippa mellan olika filer. Jag skaffade programmet och försökte lära mig 
det genom devisen ”learning by doing”. Det var ganska lättjobbat, och väldigt 
smidigt att klippa mellan olika vinklar. Det svåra var att veta vad jag skulle ha med 
i videon, och att få det att synka. Kvaliteten på videoklippen var bra, förutom några 
sekvenser där dom rörliga kamerorna var lite för inzoomade.  

Jag utgick ifrån att inte ha med hela låtar utan klippa ihop det som jag ansåg var det 
mest intressant, men några låtar valde jag att ha i sin helhet.  

Jag började med att klippa ihop vår version av ”Evidence” och ”Looking Glass” till 
en och samma video. Till denna video valde jag att mixa ljudet själv i Logic. EQ 
effekter på trummorna var det jag startade med, och sedan kompressor och reverb 
Jag är ingen mästare på att mixa utan försökte utgå ifrån vad jag tyckte lät bra och 
försökte balansera alla instrument så det lät homogent.  

Nästa video jag redigerade var Space Boogie och den valde jag att ha i sin helhet. 
Jag fick hjälp av Erik Linder att mixa ljudet mer noggrant, och det blev en 
väsentlig skillnad enligt mig själv. Han hade mer koll på hur man använda 
kompressorer och mastringspluggar, och resultatet blev mycket bättre än min 
tidigare mix.  
 

Jag valde sen att klippa ihop en film på låtarna Siberia och Higgs och bara använda 
vissa delar som jag tyckte lät bäst. Låtarna är ju som sagt ganska långa så jag kände 
att det behövde kortas ner. 
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I´m Tweaked var nästa video som jag valde att ha sin helhet, förutom ett klipp i 
slutet av trumsolot där jag spelade fel på konserten. Det är skönt att man ibland har 
makten att kunna ta bort misstag och med hjälp av moderna program som Final Cut 
kunna få det att snyggt ut.  

Sista videon, som även blev den längsta, var låtarna Heavens Maze och Nebula. 
Nebula är i princip i sin helhet men jag valde att ta med den i denna video för 
Heavens Maze var jag inte nöjd med alla partier. Vid det här laget var jag ganska 
van vid Final Cut och alla kortkommandon och hur jag skulle gå tillväga för att 
synka alla vinklar med varandra, så det gick relativt fort att bli klar. Jag räknar med 
att varje video tog ungefär 10h att bli klar med, plus den tid att ladda upp klippen 
på Youtube. 

En viktig aspekt i denna process var att alla i bandet skulle få titta på videoklippen 
och först godkänna eller komma med åsikter innan jag la upp dom offentligt. Det 
var flera gånger som jag fick gå tillbaka och rätta till eller ta bort partier som någon 
i bandet inte var nöjd med. För mig var det viktigt att alla kände sig bekväma med 
att bli exponerade i dessa videoklipp så jag beaktade allas åsikter.  

Jag ville ha samma ”vibe” i videoklippen så jag valde att ha videoeffekten ”Cast” i 
samtliga klipp. Övergångar mellan olika partier i låtarna valde jag oftast en effekt 
som kallas för ”Light Noise”.   

Förutom att använda videoklippen som framtida PR-material för att söka 
spelningar ville jag även ha en bra och välgjord dokumentation av konserten. Jag 
laddade upp klippen på Youtube och delade med mig av länken på Facebook och 
andra sociala medier och forum.  

Slutreflektion: 

I det stora hela är jag väldigt nöjd med konserten. Vi fick väldigt bra respons både 
under och efter konserten och vi hade fantastiskt roligt under hela konserten. Trots 
några misstag på vissa låtar, som oftast besvarades med ett leende av oss andra, var 
vi alla nöjda med helheten. Vi sågs hos Erik en vecka efter konserten och kollade 
igenom konserten och vi drog alla slutsatsen att vi faktiskt har roligt på scen ihop 
vilket skulle kunna totalt tvärtom med tanke på musikens komplexitet, men just för 
att vi är goda vänner och litar på varandra kan vi även känna oss trygga i att våga 
göra misstag utan att det blir en stor grej av det.  

Något jag märkte var att vissa låtar hamnade i ett för snabbt tempo än vad det var 
tänkt, förmodligen på grund av nervositet och att jag inte kände in tempot 
tillräckligt innan jag räknade in låtarna. Vanligtvis brukar jag kunna lita på min 
egen uppfattning om var tempot ska vara i en låt men det visade sig att det var fel 
när jag lyssnade på inspelningarna av konserten. Något jag tar med mig till 
framtida spelningar är att jag kommer vara noggrannare med att kolla med en 
metronom var tempot ska vara på varje låt.  

Syftet med konserten var spela låtar som har betytt mycket för mig som trummis 
och att få en riktig bra dokumentation av mitt band vilket jag upplever att jag fick.  
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Examensskiva: 

Idén till skivan: 
Min första tanke på att spela in en egen skiva var under min tid på 
Norrbottensteatern hösten 2005. Jag visste inte då hur jag ville spela in låtarna, ifall 
jag ville spela in allt live i en studio med komplett band, eller om jag ville spela in 
allt med separata pålägg. Fördelen som jag ser det med att spela in live är att man 
får allt gjort på en gång och förhoppningsvis rätt vibe och känsla under 
inspelningen. Nackdelen är att det kostar mycket pengar att hyra en studio och 
tekniker. Jag valde därför att köpa en egen studiodator med ljudkort och även egna 
mikrofoner. Eftersom ett trumset oftast kräver närmickning blev det en hel del 
mikrofoner som jag blev tvungen att köpa.  

Jag påbörjade arbetet med att spela in skivan redan under 2006 och syftet och 
låtmaterialet har under dessa år förändrats och utvecklats. Syftet från början var att 
spela in 4 låtar till en s.k. EP och använda som en promotionskiva för mitt band 
men det har nu utvecklats till att bli en 10-spårig fullängdsplatta.  

Nackdelen med att göra påläggsinspelningar är att det kan ta lång tid att bli klar 
med en låt, eftersom alla instrument spelas in separat med varje enskild musiker. 
Det är just det som har hänt i mitt fall då många låtar har ändrats under resans gång 
och nya låtar har skrivits.  

Fördelen med påläggsinspelningar är framförallt att det är mycket billigare 
eftersom man slipper boka en studio för att spela in. Samtliga pålägg har spelats in 
hos varje enskild musiker med deras egen dator och ljudkort. Jag har i efterhand 
fått sitta och klippa och editera deras pålägg så att de passar in i låten på bästa sätt. 
Processen har varit att jag gjort en enkel demoversion av låtarna och lagt s.k. 
slasktrummor (inspelning av trummor som sedan kommer ersättas av nyare 
tagningar) som dom andra musikerna har spelat in sina tagningar till.  

I vissa fall tog det så lång tid som 6 år att bli klar med påläggen, och skälet till det 
har varit att projektet med skivan legat på is under perioder då jag haft andra 
åtaganden eller spelat in andra låtar.   

Låten ”Snowflake” spelades trummor, bas och keyboards in live vilket gör låten till 
den enda som spelats in samtidigt i en studio, resten av spåren på låten är pålägg. 

Jag väljer att skriva om låtarna i den följd som dom kommer vara på skivan, och 
om processen med inspelningen av varje låt för sig. 

Alla låtarna finns på den inspelning som hör till arbetet. 
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Låtarna: 

Phantom 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Mikael Karlsson, Keys 
Erik Linder, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jonathan Lundberg, Trummor  

Denna låt skrev jag 2009 och jag hade bara ett riff från början som var en 5 
gruppering i 4/4. 

 

 
 

Jag gjorde ett basgroove som fick spela denna figur och sedan började jag skissa på 
ett tema som skulle passa. Harmoniskt händer det inte så mycket i temat så jag ville 
ha en melodi som talade mycket för sig själv.  

B-delen i låten är en 9/8 med denna rytmisering: 

 

 
 

Inför en spelning någon gång under 2010 föreslog Erik att det skulle vara bra med 
en ackordföljd som bröt av under solot. Erik skrev då det partiet, som även passade 
bra som intro på låten.  

Samtliga spår är inspelade som pålägg och trummorna spelade in jag in sist av allt. 
 

 
7 to 8 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Kristian Kraftling, Keys 
Erik Linder, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jerker Lindström, EVI* 
Paulo Murga, Percussion 
Jonathan Lundberg, Trummor 
 
*EVI är en digital saxofon med egna inbyggda ljud i sig.  
 

Denna låt skrev jag hösten 2009. Idén till låten fick jag när jag hade läst en gammal 
intervju med Jaco Pastorius om när han skrev låten Teen Town. Jag minns något 
om att han flyttade ackorden små terser och tänkte kolla om jag kunde göra något 
liknande.  
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Jag fastnade inte vid den idén utan tänkte vad som kunde hända om jag använde 
stora terser istället vilket resulterade i ackordföljden Edur, Cdur, Ddur, Adur.  
Jag tyckte det lät intressant av någon anledning så jag började skriva en melodi på 
det som råkade vara en 7/8. 

Detta är en av de låtarna som jag spenderat mest tid på, och spelat om trummorna 
tre gånger på 6år, mycket eftersom låten har utvecklats och tagit nya vändningar.  

Allt är pålägg även på den här låten. 

 

Nebula 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Kristian Kraftling, Keys 
Erik Linder, Gitarr 
Carl Mörner, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jonathan Lundberg, Trummor 
 

Denna komposition ingick i examenskonserten och presenteras i det avsnittet. 
Jag kände tidigt i processen med att göra skivan att jag ville använda olika musiker 
som jag tyckte skulle passa för låten. Här spelar Carl Mörner gitarrsolot och lite 
kompfigurer på A-delarna. Eftersom han bor i Köpenhamn kunde jag inte själv 
närvara vid inspelningen. Jag skickade låten till honom på mail och fick tillbaka 
hans pålägg genom websidan yousendit.com eftersom filerna blev för stora för ett 
vanligt mailkonto.  

 
Clavero 
(Musik: Jonathan Lundberg, Jane Levkovskaya) 

Jane Levkovskaya, Piano 
Nelson Faria, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jerker Lindström, EVI 
Paulo Murga, Percussion 
Jonathan Lundberg, Trummor 

Detta är en låt som jag skrev 2006 och som jag försökte få så brasilianskt betonad 
som möjligt med olika percussioninstrument och akustisk gitarr.  

Jag är ett stort fan av ett band som heter Nosso Trio och gitarristen i det bandet, 
Nelson Faria, var på KMH och var gästledare för Storbandet 2010. Jag frågade då 
honom om han skulle ha tid och möjlighet att lägga lite gitarrspår på den här låten 
vilket han tackade ja till. Jag åkte till Örebro där han jobbade och spelade in i hans 
undervisningsrum. Jag tog med mig min Macbook med ljudkort och två st 
Neumann 184 mickar. Han hade inte fått höra låten innan och blev lite nervös 
eftersom han tyckte det var en ganska ovanlig och svår ackordsföljd att spela solo 
över. Vi gjorde fyra tagningar som jag sedan klippte ihop till ett solo.  

En viktig aspekt här i låten är percussionspåren som min gode vän Paulo Murga 
spelade in. Han använde sig av olika typer av instrument som pandeiro, tamburiner, 
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klockor, trianglar, congas och bongos. Det blev en lång lista med percussionspår 
och det var svårt och tidskrävande att välja vad som skulle vara med eller inte. 

Flygelinspelningen ägde rum på mitt jobb där jag använde samma mickar som till 
gitarren, Neumann 184. Jane fick fria händer att komma på egna figurer och var 
även delaktig i att ändra några ackord i temat som ändrade karaktären.  

 

Quick Trip 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Mikael Karlsson, Keys 
Erik Linder, Gitarr 
Erik Lund, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jonathan Lundberg, Percussion, Mallets, Trummor 

Detta är utan tvekan den låt som har tagit mest energi och tid att bli klar med. Jag 
skrev den 2005 och det var den första låt jag började spela in med min gamla 
Macbook och ProTools. En detalj som blev ett jobbigt problem längre fram var att 
jag använde ett externt klick (Yamaha Clickstation) när jag spelade in den och när 
jag senare bytte till Logic och skulle använda samma tempo, fast med Logics egna 
klick så synkade inte klicken med varandra. Det blev därmed svårare att klippa 
mellan tagningar så det tog extra lång tid att redigera i låten.  

Låten blev klar första gången sommaren 2011 och mixades av Daniel Lindfors, 
men när jag lyssnade på låten tillsammans med Erik Metall och jämförde den med 
de andra låtarna vi mixade så passade den inte in. Jag bestämde mig därför att göra 
om allt utan keys och några gitarrspår. Jag beslöt även att lägga på lite 
percussionspår och dubba melodierna med klockspel, marimba och vibrafon vilket 
gjorde att låten fick mer liv än innan.  

Bakgrunden till själva låten är att jag hörde en trummis vid namn Marco 
Minnemann spela ett trumsolo med ett fotpattern som jag tyckte lät coolt. 

 

 
 

Jag utgick från det och började spela en vamp mellan ackorden Dmaj och Cmaj på 
pianot och nynnade på en melodi som senare blev temat.  

 

 
 
Siberia 
(Musik: Jonathan Lundberg, Erik Linder) 

Kristian Kraftling, Keys 
Erik Linder, Gitarr 
Henrik Linder, Bas 
Jonathan Lundberg, Trummor 
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Som jag beskrev tidigare i avsnittet om examenskonserten så skrevs denna låt av 
mig och Erik Linder och inspirationen var till stor del hämtad ifrån låten Secrets av 
Allan Holdsworth. Inspelningmässigt så tog den här låten relativt lite tid att bli klar 
med. Keyboards var det som spelades in först, följt av gitarr, trummor och sist bas.  

 

Snowflake 
(Musik Jonathan Lundberg, Text: Lisa-Lotta Carlsson) 

Lisa-Lotta Carlsson – Sång och text 
Pål Svenre, Keyboard 
Peter Knudsen, Piano 
Stockholm Strings – Stråkar 
Filip Bekic, Gitarr 
Tobias Rydberg, Bas 
Kristoffer Sjöberg, Percussion 
Jonathan Lundberg, Trummor 
Nils-Petter Ankarblom, Stråkarrangemang 

Också en låt som tagit lång tid att bli klar med. Den skrevs 2005 och första 
inspelningarna gjorde jag även här med ProTools. Samma problem ägde rum med 
klicket vilket gjorde att jag bestämde mig för att göra om låten efter några år. När 
vi hade vår musikproduktionskurs med Pål Svenre våren 2011 tänkte jag att det 
kunde vara ett bra tillfälle att spela in den här låten på nytt, mycket pga. av vi fick 
tillgång till Stockholm Strings som kunde lägga stråkpålägg. Jag frågade min gode 
vän Nils-Petter Ankarblom om han kunde tänka sig göra ett stråkarr vilket han 
tackade ja till.  

Detta är även den enda låt med sång på skivan, och jag frågade Lisa-Lotta Carlsson 
som jag tycker är en fantastisk sångerska och hon skrev även texten till låten.  

Trummor, bas och keyboards spelades in samtidigt och resten är pålägg.  

 

Higgs intro 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Arvid Svenungsson, Keys 
Calle Stålenbring, Gitarr 

När jag var klar med vilka låtar som skulle vara med på skivan så kände jag att det 
skulle vara passande med ett lugnt intro till någon låt. Jag valde Higgs och 
ackordföljden som är på solot. En detalj som min vän Arvid kom på var att 
använda ett ljudet från en tickande klocka och använda det som loopen i låten 
Higgs. I introt tickar klockan som vanligt och sjunker sedan i tempo för att sedan 
hamna i 9/16 loopen.  

 
Higgs 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Arvid Svenungsson, Keys 
Calle Stålenbring, Gitarr 
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Gustaf Hielm, Bas 
Henrik Linder, Bas 
Jonathan Lundberg, Trummor 

Som jag beskrev tidigare under avsnittet om examenskonserten skrevs låten 2012 
då jag behövde en låt till för skivan. Processen gick ganska snabbt och låten blev 
färdig på mindre än ett halvår. Anledningen till att det blev två olika basister på 
låten var att Henrik inte hann spela in allt innan han åkte iväg på en turné med sitt 
band Dirty Loops. Därför frågade jag Gustaf Hielm som är väldigt kompetent inom 
udda taktarter och som jag trivs att spela med.  

 

Heavens Maze 
(Musik: Jonathan Lundberg) 

Kristian Kraftling, Keys 
Carl Mörner, Gitarr 
Ernest Tibbs, Bas 
Jonathan Lundberg, Trummor 

Den här låten spelade jag faktiskt in till den examensskiva jag gjorde när jag gick 
på Piteå Musikhögskola. Jag kände dock ganska tidigt att jag ville göra om låten 
helt och hållet till denna skiva eftersom soundet och framförallt mitt eget spel hade 
utvecklats sedan dess.  

Jag hade en vision om att få Allan Holdsworth att spela gitarrsolo på den här låten 
och jag var i kontakt med hans manager. Han var dock väldigt upptagen och ville 
ha 2000 dollar, vilket var en summa som jag inte kände att jag hade råd med.  
Jag frågade Carl Mörner om han ville spela solot eftersom jag blev nöjd med 
resultatet från hans pålägg på låten Nebula.  

En basist som spelade med Allan Holdsworth trio under några år och som jag lärde 
känna under mina studier på Musicians Institute är Ernest Tibbs. Honom frågade 
jag om han ville spela bas på låten. Eftersom han bor i LA så mailade jag över en 
slaskversion av låten och senare skickade han över sina spår till mig via 
yousendit.com.  
 

 
Mixning 

Eftersom låtarna har spelats in i olika omgångar och under ett ganska långt 
tidsspann så har mixningstillfällena varit väldigt utspridda. Det har inneburit att 
låtarna har glidit isär lite soundmässigt från första mixarna till de senare, 
framförallt inspelningssoundet på trummorna som har blivit bättre genom att jag 
fick tips från Erik Metall om hur jag skulle micka upp trummorna för att få bästa 
möjliga sound.  

Vi har suttit mestadels hemma i Eriks privata studio och även en del på KMH. Jag 
använde alla mina inspelningstimmar under mina fyra år på KMH för att mixa med 
Erik som även var min konstnärliga handledare för examensarbetet.  
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En sak jag lärde mig av Erik var att ju noggrannare man var med förarbetet, desto 
snabbare gick det att mixa. Det gällde framförallt att få alla klipp och tagningar så 
rena som möjligt. En detalj som hjälpte att få ett snyggt och separerat trumsound 
var att klippa alla pukspår så att det enda som hördes var de separata slagen. 
Annars hörde man läckaget från allt annat som spelades, framförallt från cymbaler 
och virveln.  

Eftersom musiken är väldigt rytmiskt detaljerad var det viktigt att få alla instrument 
tajta ihop. Det blev många timmar med klippning och editering som stundtals var 
väldigt påfrestande men samtidigt utvecklande och roligt.  

Omslag 

Omslaget till skivan var något som jag länge sköt upp eftersom jag inte visste vad 
jag skulle ha för motiv eller tema. Det var en ren slump då jag såg på facebook att 
min vän Jesper Jee hade gjort lite artwork i Photoshop och lagt upp på det på sin 
sida.  

Jag blev otroligt imponerad och frågade om han hade några idéer för att göra ett 
skivomslag till mig. Det hade han och vi tog lite bilder i mitt trumrum på KMH, 
och sedan använde han dom och jobbade i Photoshop några dagar.  

Jag sa att jag tänkte mig något slags rymdtema och att plattan skulle heta Nebula, 
och resultatet blev detta. 
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Mastering och Tryck: 

Eftersom skivan i skrivande stund inte är färdigmixad kan jag inte skriva något om 
varken mastering och tryck förutom att jag har valt att använda Classe Persson för 
att mastra skivan. Han gjorde mastern till den examensskiva jag gjorde i Piteå och 
jag var väldigt nöjd med hans jobb. Som tryckeri har jag valt Dicentia eftersom jag 
hört mycket gott om dom och att deras offert passade min ekonomi.  
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Slutreflektion: 

Jag har insett att om man väljer att spela in en skiva genom pålägg tar det otroligt 
mycket energi och tid om man låter det gå lång tid mellan inspelningarna. Något 
jag tar med mig genom denna process med examensskivan är att jag kommer se till 
att sätta upp ett tydligt tidsmål när allt ska vara inspelat när jag påbörjar arbetet 
med nästa skiva.  

Att använda olika musiker på låtarna har varit intressant för variationen för 
soundet. Nackdelen kan jag känna är att det blev lite spretigt mellan låtarna, därför 
kanske jag väljer att spela in nästa skiva med samma musiker på varje låt. 

Att boka in en period för mixning av allt på samma gång är också någonting jag 
kommer tänka på till nästa skiva. Att låta det gå lång tid mellan mixningstillfällen 
gör att låtarna får olika karaktär vilket försvårar det enhetliga soundet.  

En annan viktig reflektion är att jag har insett att man aldrig kommer bli helt nöjd 
med sin egen prestation. Att vara sin egen producent och avgöra om en tagning är 
bra nog är näst intill omöjligt. Jag har under hela processen brottats med 
uppgivenhet och förtvivlan över att jag ibland inte har varit på den nivå jag har 
önskat vara. Det har oftast varit en morot för att vilja utvecklas och öva mer men 
ibland har det varit väldigt jobbigt att fortsätta. Jag har blivit bättre på att lära mig 
att uppskatta det jag kan men samtidigt kunna se en utmaning i att lära mig det som 
ännu är okänt för mig. 
 

Nu och framåt: 

Min nuvarande situation, förutom studier på KMH, är att jag undervisar deltid  
30 % som trumlärare på Sigtuna Kulturskola och frilansar i olika sammanhang, och 
det har jag KMH att tacka för. Det är här som jag har knutit alla de kontakter för 
dom jobb jag har idag som musiker.  

Jag känner mig tryggare idag i att spela i olika jazzsammanhang. Eftersom jag 
aldrig gick på någon folkhögskola missade jag mycket av den jamkultur som 
många redan har levt i innan de började på KMH. För mig var det väldigt lärorikt 
att jamma och spela med så mycket olika människor som möjligt de första två åren, 
och även att studera jazztrumshistoria.  

Min förhoppning är att i framtiden kunna spela mer med mitt eget band, trots att 
jag inser att marknaden för instrumental fusion är väldigt liten, framförallt här i 
Sverige. Med hjälp av min skiva och dokumentationen av examenskonserten 
hoppas jag kunna nå ut med min musik och spela mer utomlands. 
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-Jeff Beck (1980) There and Back: Space Boogie. Epic Records 
-Vinnie Colaiuta (1994) Vinnie Colaiuta: I´m Tweaked. Stretch Records 

-Allan Holdsworth (1986) Atavachron: Looking Glass. Enigma Records 
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Youtubelänkar: 

 

Evidence/Looking Glass 
https://www.youtube.com/watch?v=5KeuiZDjzFs 

 

Space Boogie 
https://www.youtube.com/watch?v=eTYbz9Pgzyw 
 

Sibeia/Higgs 
https://www.youtube.com/watch?v=bb3H6mFayt4 
 

I´m Tweaked 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbxjQX9FdfA 
 

Heavens Maze/Nebula 
https://www.youtube.com/watch?v=mEgjrszZ5uo 
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Noter och bilagor: 

Bil 1 
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