
Ett kosmiskt paradis, ett mu-
seum, planetarium, experi-
mentverkstad och turistcen-
trum inrymt i ett stort ingla-
sat rymdskepp. Så lyder pla-
nerna för tomten till musik-
skaparen och mångkonstnä-
ren Ralph Lundstens chockro-
sa villa Frankenburg. Igår
presenterade Nacka kommun
de ”spejsade” planerna på
Ralph Lundstens Universe.

Han är inte särskilt blygsam av sig
– och varför skulle han vara det?
Ralph Lundsten tillhör den sven-
ska musikexportens största iko-
ner, en 68-årig nyskapare som
producerade sin första elektro-
niska musik i mitten av 1960-ta-
let. Sedan dess har han skapat
över 600 verk främst på synt och
olika tekniska specialapparater.
Han har gett ut över 100 skivor
och en rik samling konstverk och
filmer. Den mest spelade melo-
din är sannolikt natursymfonin
nummer 4 som spelats fler än
6400000 gånger som signatur-
melodi till Sveriges radios ut-
landssändningar. 

Sedan 1970 bor han i det rosa sa-
goslottet Frankenburg vid Skuru-
sundet som även inrymmer hans
studio- Andromeda – med bland
annat världens äldsta synthesi-
zer.

– Jag var en föregångare och in-
spiration till Abba. Mina filmer
beundrades av Bergman. Jag är
ett levande fossil, konstaterar
han.

Popgruppen Abbas legenda-
riska Polarstudio tjänar idag som
träningsgym, en utveckling som
Ralph Lundsten hoppas att hans
Andromeda ska slippa. Efter att
regeringen avslagit en donation
av huset till Musikmuseet år 2003
tog Nacka kommun initiativ till
en mötesplats kring konstnärens
livs gärning. Sedan i höstas har ett

Med elektroniska notställ tar
orkestrar ett kliv in i data-
åldern. Notblad av papper
som använts sedan Bachs da-
gar kan nu ersättas av en da-
taskärm.

Det digitala notstället eStand
fungerar och ser nästan ut som
ett vanligt notställ, med skillna-
den att noterna visas på en skärm.
Med en fotpedal kan musikerna
vända notblad. 

Tekniken, som utvecklats i
USA, finns dock ännu inte i Sve-
rige. Och även om det bland or-
kestermusiker länge spekulerats
om en liknande utveckling är
Magnus Eriksson, förbundsdi-
rektör för Sveriges Orkesterför-

Upplysning om Skriet belönas 
Nu utlovar Oslo kommun två miljoner norska
kronor för upplysningar som leder till att de stul-
na Munchtavlorna Madonna och Skriet åter-
finns. Pengarna betalas ut så snart målningarna
har verifierats som äkta, skriver Oslopolisen i ett
pressmeddelande.

De två tavlorna stals från  Munch-museet i
Oslo av två maskerade män i augusti förra året.
Hittills har fyra misstänkta gripits, DNA från pis-
tolen som användes för att hota museivakten har
säkrats och flyktbilen har spårats till en adress i
Østfold. En 37-årig man, hemmahörande i just
Østfold, har enligt polisen försökt sälja målning-
arna och har utpekats som hjärnan bakom konst-
kuppen.

Madonna och Skriet är de två mest kända ver-
ken i den världsberömde målarens produktion
och värderas till minst 100 miljoner respektive
500 miljoner kronor. OSSI CARP

Bille August storfilm hotad
Regissören Bille Augusts plane-
rade storfilm om HC Andersens
liv är i farozonen. Filmen skulle
få ekonomiskt stöd av HC An-
dersen-fonden, men nu kan
man inte längre garantera några
pengar, skriver Politiken. Detta
på grund av det ekonomiska
fiaskot i samband med en gala
på sagoförfattarens födelsedag i
april. Galan, där bland andra
Tina Turner uppträdde (för 6
miljoner), gick med 13 miljoner kronor i förlust.

Tanken var att filmen, som har det danska ar-
betsnamnet Skyggen, skulle bli engelskspråkig
och ha stjärnskådespelare i huvudrollerna. SVD

Ett skämt som har drivits 
för långt
Mahesh Bhat, Bollywood-filmskapare, ondgör sig
över att Indien förbjuder rökning i film och tv. Var-
je gång en skådespelare tänder en cigarett måste
tv-kanalerna sudda till bilden. Gamla filmer med
rökscener måste visa en varningstext.

HÖGT SKATTAD KONST Japanska skattetjänste-
män plockar fram vad som tros vara en Picasso-
målning vid en auktion i Yokohama. Verket, som
antas vara en av fyra skisser till ansikten som Pi-
casso målade mot slutet av sitt liv, beslagtogs
hos en skattesmitare och såldes i går till ett kine-
siskt par för 1,4 miljoner kronor.

FOTO: KIMIMASA MAYAMA/REUTERS

Vasaskeppet nu på kinesiska
Vasamuseet
har komplet-
terat sina in-
formations-
skyltar med
ytterligare
två språk: ryska och kinesiska.

–Ryska har varit på gång i många år så det är
kul att det äntligen blivit av. Och eftersom vi nu-
mera har fler kinesiska besökare än japanska är
också det naturligt, säger Maria B Andersson,
tillförordnad informationschef på Vasamuseet.

Förra sommaren utgjorde den utländska be-
söksandelen 75 procent på Vasamuseet och då
fanns skyltningen på sju språk. Filmen om regal-
skeppet finns på femton språk, och museets ori-
enteringsblad på sexton. OSSI CARP
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bund, tveksam till om eStand
kommer att slå i Sverige. 

– Även om tekniken har förde-
lar så är musiker ett konservativt
släkte, säger han. 

Möjligheten att förstora noter-

na på skärmen innebär fördelar
för synskadade, men för de flesta
är det tröttsamt att läsa från en
skärm, tror han. En stor fördel ser
Magnus Eriksson vid transpone-
ring, det vill säga när man över-
flyttar ett musikstycke till en an-
nan tonart.

Ivo Nilsson, musiker och tonsät-
tare, är positivare till tekniken.

–Det är hopplöst med noter ef-
tersom det ofta rör sig om ett stort
material som ska åka världen över. 

Den största tillämpningen ser
Ivo Nilsson dock med verk som
inkluderar datorn som ett musik-
instrument. 

ÅSE-MARIE NILSSON
08-13 59 88, ase-marie.nilsson@svd.se

Ny teknik är med på noterna

Vasa på kinesiska.

Billle August.

Elektronisk
notteknik
eStands skärm
är lika stor som
ett notblad.
Alla markering-
ar och ändring-
ar på noterna
görs med en
speciell penna
direkt på skär-
men och spa-
ras. 50 000 si-
dor kan lagras.
En skärm kos-
tar cirka
24 000 kronor.

0 Fakta

Ny teknik för konservativt släkte.

Ralph 
Lundsten

projektteam med bland andra ar-
kitekten Björn Ollner och upple-
velseentrepenören LG Nilsson
finslipat planerna.

–Vi har utgått från miljön
kring huset och försökt skapa en
byggnad som överensstämmer
med Ralphs idéer och känsla för
livet, säger LG Nilsson.

Enligt planerna ska villan, inne-
hållande en blandning av kitsch,
originalkonst, modelltåg, speci-
albyggda möbler och instrument
bevaras intakt som ett konstnärs-
hem där grupper guidas genom
rummen. Strax intill ska det byg-
gas ett inglasat rymdskeppslik-
nande hus. En ”stjärnkikare rik-
tad mot himlen”.  I kafeet serve-
ras maträtter uppkallade efter
Ralph Lundstens verk, i små data-
centraler kan man skapa sin egen
elektroniska musik och i ett pla-
netarium med mjukt golv kan
man slappna av eller se på före-
ställningar i ljud och bild. Allt ska
lindas in i en ljudmatta av kom-
positörens musik.

–Frankenburg är det vackraste
som finns på jorden. Med det nya
centrumet kan vi få ett helt kos-
miskt paradis i Stockholm. Jag

tror på reinkarnation och det här
är ett ställe som jag vill betala in-
träde till i nästa liv, säger Ralph
Lundsten.

Nacka kommun står som initi-
ativtagare till projektet och kul-
turchefen Börje Sjölund ser det
som en potentiell turistmagnet
till kommunen. 

–Det här är en fantastisk möj-
lighet för kommunen att presen-
tera en helt unik upplevelse och
ett världscentrum för den här ty-
pen av musik, säger han.

När det gäller de 6 till 8 miljoner
kronor som projektet beräknas
kosta hoppas han dock på finan-
siärer utifrån. 

Tänkbara samarbetspartners
är Tollare Folkhögskola, Musik-
museet, Stockholms Läns Muse-
um och Ralph Lundstens person-
liga fanclub. Men inga större eko-
nomiska bidragsgivare är klara i
dagsläget.

–Det är den utmaningen som
börjar nu, säger LG Nilsson. Vi
måste vara minst lika kreativa på
den punkten som i skapandet av
själva byggnaden

MARCUS HARALDSSON
08-13 5190, marcus.haraldsson@svd.se

Andromedastudion är en av världens äldsta
studior för elektronisk musik.
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NACKA MUSEUM
Ett förslag på att om-
vandla tonsättaren
Ralph Lundstens hem
till ett museum har nu
tagits fram.

– Jag tror att planer-
na kan vara realisera-
de om två, tre  år, sä-
ger kommunens kul-
turchef Börje Sjölund.

•På initiativ från kultur-
nämnden i Nacka har det
tagits fram ett förslag  på
hur Ralph Lundstens villa
kan bli ett kombinerat mu-
seum och elektronmusik-
centrum.

– Tanken är att visa hans
kända Andromedastudio i
original och dessutom pla-
neras ett planetarium och
ett elektronmusiklabb i en
separat byggnad, säger kul-
turchefen Börje Sjölund. 

Ralph Lundsten är
världskänd för sin elektro-
niska musik och han har to-
talt gjort 91 skivor och skri-
vit musik till bland annat
Operan och Dramaten.
Han har även gjort utställ-
ningar med elektroniska
bilder och gjort en elektro-
nisk ”kärleksmaskin”. 

Lundsten har under tio
års tid försökt skänka sin
bostad och studio till Mu-
sikmuseet utan att lyckas. 

Letar finansiärer
Finansieringen är en av stö-
testenarna för att projektet
ska komma till stånd. Men
Börje Sjölund hoppas att
det löser sig.

– Kommunen har inga
pengar till det här, utan vi
ska höra med privatperso-

ner, institutioner och mu-
seer om de är intresserade
av att stödja projektet. 

Enligt Sjölund är det för
tidigt att säga vad projektet
kommer att kosta. Men han
menar att de har försökt
hålla det på en rimlig nivå
så att det kan bli genomför-
bart. 

– Dessutom ska Ralph
Lundsten skänka sin villa så
den kostnaden slipper man. 

Börje Sjölund tror att pla-
nerna kan vara realiserade
om två, tre år. 

– Idén är ju väldigt bra så
olika intressenter borde
tända på det här. 

Även Ralph Lundsten
själv hoppas mycket på
projektet.

– De här planerna har ju
funnits i tio år så det är ro-
ligt att det äntligen verkar
bli nåt av dem.

Och han tror att det kan
bli verklighet den här gång-
en.

– Det känns bra än så
länge och jag tänker inte ge
upp. 

Jörgen Öhlén

Tonsättaren Ralph Lundsten välkomnar planerna på ett elektronmusikcentrum.
Foto: Lars Tegman 
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KULTUR & NÖJE
MUSIK På torsdag den 2 juni kl 19 ger
musikern  Cilla Colt en bluesig dansfö-
reställning  i Boo Folkets Hus. Det är
hennes examenskonsert från rytmik-
utbildningen på Musikhögskolan.

CIRKUS På torsdag, den 2 juni, har Cirkus
Cirkör premiär på Dieselverkstaden. Före-
ställningen heter Tokyo och är ”japansk
storstadscirkus”. På scen: tolv studenter från
Cirkörs internationella cirkusutbildning.

Fr v: Michael Pettersson Leg. Naprapat, Akupunktör, 
Arvid Ottosson Leg. Naprapat, Akupunktör, Malin Cedergren

Naprapat, Håkan Norebrink Dipl. Cert.massör.

Vi behandlar rygg,
nacke/led/muskelbesvär, idrotts-

skador samt yrkesskador.
TEL/FAX: 718 21 53

G:la Värmdövägen 2, Finntorps Centrum
www.montana.se

Kom in till oss om du behöver linser. För bara 660 kr 
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Här planeras centrum
för elektronisk musik

Ralph Lundsten sitter i sin Andromedastudio.
Bild från Ralph Lundstens arkiv

NACKA MUSEUM
Ett förslag på att om-
vandla tonsättaren
Ralph Lundstens hem
till ett museum har nu
tagits fram.

– Jag tror att planer-
na kan vara realisera-
de om två, tre  år, sä-
ger kommunens kul-
turchef Börje Sjölund.

•På initiativ från kultur-
nämnden i Nacka har det
tagits fram ett förslag  på
hur Ralph Lundstens villa
kan bli ett kombinerat mu-
seum och elektronmusik-
centrum.

– Tanken är att visa hans
kända Andromedastudio i
original och dessutom pla-
neras ett planetarium och
ett elektronmusiklabb i en
separat byggnad, säger kul-
turchefen Börje Sjölund. 

Ralph Lundsten är
världskänd för sin elektro-
niska musik och han har to-
talt gjort 91 skivor och skri-
vit musik till bland annat
Operan och Dramaten.
Han har även gjort utställ-
ningar med elektroniska
bilder och gjort en elektro-
nisk ”kärleksmaskin”. 

Lundsten har under tio
års tid försökt skänka sin
bostad och studio till Mu-
sikmuseet utan att lyckas. 

Letar finansiärer
Finansieringen är en av stö-
testenarna för att projektet
ska komma till stånd. Men
Börje Sjölund hoppas att
det löser sig.

– Kommunen har inga
pengar till det här, utan vi
ska höra med privatperso-

ner, institutioner och mu-
seer om de är intresserade
av att stödja projektet. 

Enligt Sjölund är det för
tidigt att säga vad projektet
kommer att kosta. Men han
menar att de har försökt
hålla det på en rimlig nivå
så att det kan bli genomför-
bart. 

– Dessutom ska Ralph
Lundsten skänka sin villa så
den kostnaden slipper man. 

Börje Sjölund tror att pla-
nerna kan vara realiserade
om två, tre år. 

– Idén är ju väldigt bra så
olika intressenter borde
tända på det här. 

Även Ralph Lundsten
själv hoppas mycket på
projektet.

– De här planerna har ju
funnits i tio år så det är ro-
ligt att det äntligen verkar
bli nåt av dem.

Och han tror att det kan
bli verklighet den här gång-
en.

– Det känns bra än så
länge och jag tänker inte ge
upp. 

Jörgen Öhlén

Tonsättaren Ralph Lundsten välkomnar planerna på ett elektronmusikcentrum.
Foto: Lars Tegman 
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KULTUR & NÖJE
MUSIK På torsdag den 2 juni kl 19 ger
musikern  Cilla Colt en bluesig dansfö-
reställning  i Boo Folkets Hus. Det är
hennes examenskonsert från rytmik-
utbildningen på Musikhögskolan.

CIRKUS På torsdag, den 2 juni, har Cirkus
Cirkör premiär på Dieselverkstaden. Före-
ställningen heter Tokyo och är ”japansk
storstadscirkus”. På scen: tolv studenter från
Cirkörs internationella cirkusutbildning.

Fr v: Michael Pettersson Leg. Naprapat, Akupunktör, 
Arvid Ottosson Leg. Naprapat, Akupunktör, Malin Cedergren

Naprapat, Håkan Norebrink Dipl. Cert.massör.

Vi behandlar rygg,
nacke/led/muskelbesvär, idrotts-

skador samt yrkesskador.
TEL/FAX: 718 21 53

G:la Värmdövägen 2, Finntorps Centrum
www.montana.se

Kom in till oss om du behöver linser. För bara 660 kr 
eller 110 kr per månad*, får du en halvårs förbrukning 
av Eye Q månadslinser. Så alla ni som tror att det är dyrt 
med linser, kom in till Synsam så bevisar vi motsatsen.
 Välkommen till Synsam – En Riktig Optiker.

*Priset är baserat på 6 månaders användande av den sfäriska månadslinsen Eye Q. 
Linsundersökning och vätskor tillkommer. Mindre lokala avvikelser kan förekomma.

SYNSAM FORUM NACKA · 08-716 88 11
THELANDERS OPTIK SYNSAM

SALTSJÖBADEN C · 08-717 06 20
MODINS OPTIK SYNSAM

VÄRMDÖ KÖPCENTRUM · 08-570 345 50

Öppet: Måndag-Fredag 9.00-18.00  ·  Lördag 9.00-14.00  ·  Söndag 10.00-14.00
Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo  ·  Vid Bilprovningen och Willy:s  ·  Tel 08-556 147 00  ·  www.benns.se
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Nacka kommun 

kallade till press-

konferens om 
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Universe den  

1 juni 2005.
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