Bulletin Nr 39

Juletid, Anno 2000

Julen är en ljusets högtid i vintermörkret och Tomten är julens största personlighet!!!
För oss människor är Julen en förunderlig tid, då vi i hisnande oproportioner intager föda, bortger

presentförpackade onyttigheter och fördelar blöta ömhetsbetygelser till både nära och mindre kära...

GOD JUL, Kära AFS:are och glöm inte att1 tänka varmt, när livet därute är fruset!!!

Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och Ingrid
Ringström. Föreningen fyllde nyligen 18 år och detta är nummer 39 av AFS-Bulletinen 
fantastiskt!!! Vi är dessutom med våra 1700 medlemmar en av Sveriges största privata
kulturföreningar! Detta märkliga faktum har dock inte givit oss något stöd i kultur-Sverige,
men väl från det gemytliga Danmark!
Detta nummer av Bulletinen trycks och sponsras av våra danska medlemmar
Mary-Ann & Sven-Erik Olsen - ett stort Andromedanskt Tack till dessa hedersprickar
och Ett Hjärtligt tack till alla de medlemmar som under året skänkt gåvor till AFS!!!
Fotografer i detta nummer: Eva Gustafsson, Jörgen Städje, Leif Johansson och Solveig Almvret med flera

AFS hemsida: www.vaarboda.se/afs Ralphs e-post: ralph.lundsten@andromeda.se
Insändare, adressändringar, artiklar och anmälan till AFS-möten kan skickas till Eva Gustafssons
adress: Harrgatan 4, 133 42 Saltsjöbaden, e-post: egus@swipnet.se
Ett kosmiskt tack till datageniet Jörgen Städje som möjliggjort denna tidning!!!
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The Joy
of
Being
THE SYMPHONY OF JOY
ur NORDIC NATURE SYMPHONY No 5
TROLLTAGEN
DEN OÄNDLIGA SAGAN: En hyllning till sagans underbara
och oändliga värld - Det var en gång...
ur NORDIC NATURE SYMPHONY No 4
EN SOMMARSAGA
MOLNDRÖMMAR: Förbiglidande moln på sommarhimlen,
ger betraktaren resor i drömda och glömda världar molnsagor!
THE REMEMBERING CASTLE: Tänk, vad ett gammalt slott kan
berätta om gågna tider, om storhet och förfall, om
ensamma jungfrur och plåtbeklädda män. Följ med på
denna exkursion till en gammal borg, som ruvar på många
århundradens hemligheter...

THE SINGING BELLS OF LOVE: I kärlekens och den
sorglösa ungdomens tid.
IN THE LAND OF DISTANT DREAMS: I de skapande
drömmarnas värld.
THE JOY OF BEING: Lyckan att finnas till och ha ett
medvetande - varandets ofattbara glädje!!!

THE SYMPHONY OF LIGHT
STARLIGHT: Den oändliga rymdens skönhet.
EARTHLIGHT: Jorden, den vackraste av världar.
DREAMLIGHT: I drömmarnas och minnenas trädgård.

THE SYMPHONY OF LOVE
DREAM: Kärleksdrömmar och bävan...
DESIRE: Kärlekslängtan och åtrå...
DIVINENESS: Kärlekens fulländning och fullbordan!

Ralph Lundsten, Andromedar och Stjärnguide i april månad anno 1994

THE SYMPHONY OF JOY var tillägnad Förenta Nationerna och den enda musik som framfördes på
FN:s födelsedag den 26 juni anno 1995 i San Francisco! Dessutom (!) upplästes inför församlingen
Ralph Lundstens hyllnings- och framtidstext:
The United Nations Organization, UN in our everyday language, was founded in the summer of 1945
in San Francisco, after World War II and on the
shattered results of the post-World War I League of
Nations. The UN charter starts with "We the peoples
of the world..."
The dream of a united world, and a resolve that
conflicts be settled by negotiation and never again on
the battlefield, made this effort toward world unity
possible. Many "minor" wars have since erupted, but
luckily so far no more global wars, and in an increasing number of instances the UN has been called
upon to play an important mediating role, especially

beginning with the courageous initiatives of Secretary
General Dag Hammarskjöld, who largely contributed
to the influence and importance of the UN.
We live in an age of simultaneous globalization and
fragmentation of political, economic and social
structures. In the long run, traditional boundaries
may dissolve, and the best of cultural, spiritual and
geographical diversity may form the basis for a better
global existence. We will remain as free individuals,
in harmony with other free individuals - learning that
plurality and diversity are among our greatest assets.
That day, the UN will become the United
Neighborhood Organization - UNO.
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Hört och sett
ter av våra mest älskade poeter. Dryga två tusen besökare fick uppleva en oförglömlig kväll på berghällarna, medan skymningen och kvällsdimman förstärkte
lovsången till livet! (se sidan 11)
M FADERVÅR dansades i Boo Kapell, Saltsjö-Boo
den 13:e augusti. Cramérbaletten och Riksteaterns
gamla dansare ingick i den lyckade föreställningen
och det talas redan om fortsättning i andra kyrkorum.
Baletten FADERVÅR uruppfördes 28:e december
1971 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm och turnerade sedan Norden runt och blev den mest kända och
älskade kyrkorumsbaletten.
M AFS-dagen inföll i år den 19:e augusti, med musik
och balett, vackert väder och kaffe i det gröna (se
reportage på insändarsidan). 250 AFS:are sken ikapp
med solen och gjorde denna lördag till ett ljust
sommarminne (se sidan 11)!

M Den 16 juni öppnade Musikmuseet utställningen
RALPH LUNDSTEN  LIVSKÄRLEK. Den pågick
ända till 24 september och förutom data om och
kring Ralph Lundstens liv, så ingick till publikens förtjusning även hans Kärleksmaskin i utställningen.
M Frankenburg är det gamla namnet på Ralphs rosa
sagoslott och den 1:a juli hade han ägt och bott där i
30 år! Huset passade på att fylla 121 år...
M Baletten TROLLTAGEN framfördes i år 7  9:e juli
i Storforsen, Norrbotten (se sidan 11).
M Den 8:e juli var det kombinerad Ralph Lundstenoch hemvändardag i Ersnäs.
M JORDENS SÅNG  EN LOVSÅNG TILL LIVET i
Storforsen den 5:e augusti, avslutades med en poesiafton på kvällen i regi av Ralph Lundsten. Till den
Lundstenska stämningsfulla musiken, läste Malin och
Lasse Berghagen, Björn Skifs och Stefan Edman dik-

Ralph Lundstendagen i Ersnäs
den 8 juli

Polarglasögonens uppfinnare
Staffan Preutz med skön hustru

Ralph signerar sina skivor på Musikmuseets utställning RALPH LUNDSTEN  LIVSKÄRLEK. I bakgrunden
syns det hjärta som levde i ljud och
ljus, när besökarna
lekte med Kärleksmaskinen.

I samspråk med
Irene Larsson
Fadervår i Boo Kapell. Solveig Åkerberg,
Gunilla Thorsell och Viveca Hallberg dansar

Klavertrampare...

Ralph lyssnar på den
norrbottniske
släktforskningens
Grand Old Lady
Agnes Palmgren
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Läst i tidningar...
NORRBOTTENS-KURIREN 2000-08-14
Rubrik: Älvarnas dag firades
Nationalälvdagen firades på sedvanligt sätt med
fackeltända båtar på Torne älv till Ralph Lundstens
musik: Sommarlängtan.

AFTONBLADET 2000-04-11
Rubrik: Så healar du dig själv till ett lugnare liv
Bl a om att använda Lundstenmusik.
KOLBLADET NR 71
Rubrik: Korsord
En av frågorna: Musikern i Frankenburg

EXPRESSEN 2000-09-15
Rubrik: Info, nyheter om inredning, design och prylar
Där ingick citat av Ralph Lundsten Alla borde ha ett
lusthus

PITEÅ-TIDNINGEN 2000-05-25
Rubrik: Stjärnspäckat vid forsen
Om bl a Trolltagen och diktläsning till Lundstenmusik.

NORRBOTTENS LANDSBYGD 2000-09-18
Rubrik: Gillesdag på Ralph Lundstengården

LONDON DIPLOMATIC ACADEMY 2000-06-01
Presentation av Ralph Lundsten, i samband med att
han invaldes i akademien.

KLEM SEPTEMBER- 2000
I den holländska musiktidskriften ingår reportage om
och färgbilder på Ralph Lundsten.

KLEM 2OOO NR 98
Tre av Ralph Lundstens senaste CD presenteras i
Nederländerna.

ESTRADA 2000-09
Polsk musiktidskrift med data om Ralph Lundsten,
samt recensioner på senaste CD-utgåvor.

NORRBOTTENS-KURIREN 2000-06-13 samt ytterligare 20 dagstidningar runt om i Sverige skriver om
Musikmuseets utställning: Ralph Lundsten  Livskärlek.
Rubrik: Ralph Lundsten på museum.

DAGBLADET 2000-10-06
Rubrik: De föddes idag
Tidningen hade kommit ihåg Ralphs födelsedag!
NORRBOTENS-KURIREN 2000-11-11
Rubrik: Ralph Lundstengården
Christina Holmberg som äger och sköter Ralph
Lundstengården blev utsedd till årets yrkeskvinna i
Luleå.

KINDA-POSTEN och VIMMERBY TIDNING
2000-06-19
Rubrik: Skogsarbetaren som blev konstnär
Minnesord om bortgågne konstnären Lennart Frisk
och om hans inspiration och vänskap med Ralph
Lundsten.
EXPRESSEN 2000-07-07
Rubrik: Kärleksmaskin på museum
Om kärleksmaskinen på musikmuseet.
NORRBOTTENS-KURIREN 2000-07-10
Rubrik: Ralph Lundsten på hemmaplan.
SVENSK DAMTIDNING 2000 - NR 31
Rubrik: Från hjärta till hjärta
Vernissage på musikmuseet, med bl a Ralph och Eva
i bild.
PITEÅ-TIDNINGEN 2000-08-05
Rubrik: Gäst vid forsen
Om Jordens sång vid Storforsen, där bl a Ralph
Lundsten medverkade med musik- och poesikväll.

Ralph i Guinness Rekordbok. Se nästa sida.
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Kommer...
M Guinness Rekordbok (sidan 247) kommer även
2001 att under rubriken Mest spelade melodi , behålla Ralph Lundstens UT I VIDA VÄRLDEN.
M I dagarna kommer vår medlem Annmarie Carlsson med: I MÖJLIGHETERNAS DIMENSION,
en meditativ och drömsk CD där Ralphs musik
DRÖMVÅGOR finns i bakgrunden.
M Orgelkonsert i Storkyrkan den 16 december.
Klockan 13.00 spelar den eminente organisten
Håkan Martinsson EN MIDVINTERSAGA.
M Efter Millennium-succén med fyrverkeri till Ralph
Lundstenmusik (se bild och text i Bulletin 38), så
planerar Luleå stad att årligen framföra THE STAR
SYMPHONY med Nyårsfyrverkeri.

M Bokförlaget Natur och kultur utger i dagarna en
läromedelsbok och CD - ASTRONOMI I PRAKTIKEN - där de inlästa texterna förenas med rymdig
Lundstenmusik. Idén är att höja intresset för nattliga
stjärnobservationer, där man via bärbar CD-spelare
både får stjärnkarteinformation och musikalisk upplevelse.

Kommer, kommer ej...
Under denna kommer-rubrik hade det varit roligt att
berätta om kommande kulturprojekt och Ralph
Lundstenmusik, men när det blir en ny Lundstenskiva, står skrivet i stjärnorna...
Vad gäller Ralphs personliga skapande, så kvarstår
det ekonomiska problemet. Trots en exceptionell
bred, tvärkonstnärlig och högklassig kulturproduktion
i mer än 40 år, så har han tyvärr ännu inte ens fått
statlig konstnärslön! Den förtida pension han tvingats
att ta ut, räcker inte ens till fastighetsskatten, än mindre till musikaliskt skapande (se artikel i föregående
Bulletin). (En helt nykomponerad CD kostar i utlägg
minst ett par hundra tusen  utan lön!!!).
Statliga kulturpengar fördelas via kulturorganisationer och där sitter oftast mindre framgångsrika konstnärer och kultursammanträdare, som i första hand

ser till egna intressen och avskyr andras framgångar.
Mygel och kotteribildning frodas - det saknas kulturpolitiker med översikt och helhetskänsla, som vill och
törs kontrollera och ändra på otidsenliga regler när så
behövs!
Staten har dessutom med sitt höga skattetryck omöjliggjort tidigare århundradens mecenater, vilka, brister till trots, ändå var en del konstnärers räddning.
Idag är det företag som sköter sponsring och där är
det den kommersiella och destruktiva sporten som
ger bästa reklamvärde...
Prestationshysteri och pengaspekulation är på högsta
mode, glädje och livskärlek betraktas som något
försumbart  läs gärna kapitlet LYCKAN i boken
LUSTBARHETER!
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Insändare...
Redaktionen tackar för alla brev, mail och telefonsamtal!
Här kommer en rapport om årets AFS-dag från Solveig Almvret

AFS-DAGEN
och är i tacksamt minne bevarad. Även i år lottades
hans bilder ut, samt konstverk av AFS-medlemmen
och Konstnärinnan Anneli Strömberg, som skänkt ett
vackert konstverk - tack för det!
Vin- och fruktkorgarna hade målats, sammanställts
och givits som gåva av undertecknad.
Inga Blom höll galant i lottdragningen och tackade
också RALPH för hans stora generositet att år efter år
inbjuda sina fans (vilket är unikt och mycket
osvenskt!) till sin trädgård och hon överräckte en
vacker blomsteruppsättning, som tack från oss alla.
Det fanns tillfälle att köpa Ralphs musik på CD och
kassett, hans tänkvärda vykort samt boken  LUSTBARHETER, som innehåller både humor och
underfundigheter med poetiskt allvar. MYCKET LÄSVÄRD!! Ett gott skratt gör underverk med Ditt utseende!!!
Ragna Wikner skötte Café ANDROMEDA med den
äran och Rolf Nilson videofilmade det hela. Och
överallt fanns RALPH, som med gott humör övervakade alltsammans och såg till att alla trivdes.
Stort TACK till alla trevliga AFS-are, som med köp
och bidrag stöder vår förening och därmed medverkar till att den lever vidare.
En stor KRAM och TACK till RALPH för att vi än en
gång fick gästa hans rosa sagoslott och njuta av hans
hänförande musik. Tack för denna gång och Välkomna igen nästa år, då det är 20- års jubileum!!

Den soliga och sköna augustilördagen den 19:de,
välkomnade RALPH alla glada AFS-medlemmar,
vänner och bekanta till sin härliga trädgård vid Skurusundet.
Det var mer än 250 personer, som tog tillfället i akt,
för att njuta av trädgården och lyssna på Ralphs underbara musik, som hela dagen ljöd över nejden.
Även i år, fick alla intresserade möjlighet att få se
Ralphs mycket unika hem och studio, som i framtiden verkligen skulle och måste bevaras till eftervärlden! Tänk så mycket fantastisk, gudomlig, trolsk, kosmisk och ljufvligt naturromantisk musik som skapas i
denna personliga Andromedastudio - värdebeständig
och fri i tid och rum!!!
Andromeda Angels dansade på Ralphs ängder till
både ny och även redan utgiven musik. Dansarna
var : Christina Forsling, Roland Sarraf, Charlotte
Fladward och Gunilla Thorssell, som också var ledare för gruppen. De framförde ett både vackert och
roande program.
Det kom AFS-medlemmar resande från hela landet
och även från utlandet. Vi gladde oss särskilt, att välkomna våra nya AFS-medlemmar Sven-Erik och
Mary-Ann Olsen från Danmark. De hade bilat upp,
bara för att få vara med på AFS-dagen! Tack för att
Ni kom och på gensyn!!!
De duktiga lottförsäljerskorna Inga Blom och Eva
Sundström sålde många lotter i vårt årliga lotteri. Vår
käre AFS-medlem, konstnären Lennart Frisk, som
under många år, försett AFS med många fina konstverk till våra lotterier, gick tråkigt nog ur tiden i maj
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Utnämnd till
Luleå-ambassadör 1999

Elektronmusikens Oscar 1997

Invald i London Diplomatic Academy 2000

Livskärlek - Musikmuseets Ralph
Lundstenutställning 2000

Café Häärs i Ralph
Lundstengården

Alla dessa bilder och många fler, finns
tillgängliga för pressen att ladda ned från
www.andromeda.se/pressbilder

Fantasin är en del av vår
verklighet - Musikmuseets Ralph
Lundstenutsällinng 1991-92
Hedersmedborgare i
Ladonien 1997
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(skämt!!!)
Minnen från AFS-träffen
19:e augusti 2000

Markis i hammock
Solveig i
samspråk
med våra
danska
vänner
medan
Inga sköter
dragningen

Norrbottens bygdespel, baletten
TROLLTAGEN
i Storforsen 7-9 juli 2000

JORDENS SÅNG - EN HYLLNING TILL LIVET

Storforsen 5 augusti 2000
På scenen läsande Södergran står Malin
Berghagen. Sittande och väntande på sin tur
finns Stefan Edman, Björn Skifs och Lasse
Berghagen. Ralph dirigerar det hela från
mixerpulten, dvs sköter musiken och med
lampa blinkar fram rätt artist vid rätt tidpunkt.
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följande prolog, till en tänkt film eller musikal.
Här kommer alltså en SF-historia i bästa Lundstenstil, med humor och visioner! Skulle någon av
denna tidnings läsare roas av att skriva förslag på
historiens fortsättning, så publicerar vi det gärna i
kommande nummer av Bulletinen!

Det hände sig en vacker dag, att telefonen ringde
hos Ralph och en röst frågade om det gick att
göra en musical byggd på Lundstenmusik? Röstinnehavaren undrade också om Ralph hade något
förslag på handling eller tema. Den alltid entusiastiska Lundsten, satte sig omedelbart ner och skrev

Zodiak, ack, ack...
Den här historien börjar på planeten Klotrunda,
någonstans lång borta i okända rymder. Denna
kosmiska planetboll är, märkligt nog, en jordisk
parallellvärld - en slags syskonplanet.

Resor till andra världar och dimensioner lockade
inte, förrän man också skapat en intergalaktisk
tankeöversättartransformator (även kallad TÖT).
Denna synnerligen användbara tötparlör tolkar
avsikter och tankar, översätter dessa till begripliga kommunikativa signaler. Därmed kan alla
levande varelser förstå varandras medvetna
eller omedvetna avsikter, (vilket ibland skapar
mycket prekära problem, som det mellan jägare
och bytesdjur och mellan politiker och väljare...).

Den humanoida livsformen går, precis som här,
på bakbenen. De är mycket kärlekskranka,
tycker företrädesvis om motkönade varelser och
berusar sig gärna med smaksatt starkvatten 
måhända dock i omvänd ordning...
Precis som här, finns det en lättjefylld önskan om
att arbete mirakulöst skall utföras av sig självt eller gärna av andra, som därtill är bättre rustade. Med andra menas också de androider av
båda könen, som genom sin sinnrikt utformade
karaktär, aldrig hyser annan åsikt och lämpar sig
utmärkt som samtalsobjekt och partner.

Så kära jordbor, bli därför inte förvånade om
galaxens alla livsformer kommer att tala svenska
 dock utgör bristen på uppdatering att det då
och då fattas en del för Er viktiga och betydelsefulla nutidsord som öh, va, liksom, ge järnet, om
man säger så, jaba, viba, domba, osv.

²

Syskonvärld eller inte, vissa företeelser är annorlunda på Klotrunda. Man har t ex sluppit en del
av de jordiska avarter, som deras utvecklingshistoria omöjliggjort. Några totalt okända begrepp
på Klotrunda är röstfiskande folkledare, näriga
ekonomer, hysteriska tävlings- och sportgalningar och religiösa fanatiker. Med denna goda utgångspunkt kan det bara sluta på ett sätt: en befolkning, som trivs med livet och med varandra 
de Ni!!!

Vi lämnar denna historia just som det är dags att
kliva in genom rums- och tidsporten Dörrkarma
och i väntan på ett fullständigt manus, så finns
för Er kära AFS-are ett flertal Lundsten-CD, som
var och en utgör en biljett till drömda och glömda världar: förutom alla NORDISKA NATURSYMFONIER, så finns IN RALPH LUNDSTENS
UNIVERSE, PARADISSYMFONIN, ÅLDERSTRAPPAN, THE JOY OF BEING, IN TIME AND
SPACE, COSMIC PHANTAZY, HAPPY EARTHDAY, HORRORSCOPE m.fl.

Vad har man då istället? Jo, fantasin och lekfullheten, humorn och kärleken står högt i klass, så
lustkurrar och sinnessmekare, händelsekonstnärer och påhittare är mycket aktade personer. Inte
underligt att det i en sådan kultur upptäcks vägar
till det okända  man skapar en rums- och tidsport kallad Dörrkarma. Denna sensationella
möjlighet att förflytta sig till olika tider och världar, användes till en början mest på skoj, till att
förflytta sig till tidigare, trevliga händelser, till
dryckeslokaler eller för att roa sina vänner och
bekanta, genom att dyka upp i de mest intima
och olämpliga situationer...

Läs gärna och roas av mina associationer och
tankelekande CD-texter  men, slut därefter Era
vackraste ögon och kom ihåg att, musiken tar
vid där orden tar slut! Musik kan ge färdriktningen eller skapa det inrelandskap, i vilket Er
egen fantasi kan blomma upp. Öppna därför
dörren till fantasins och längtans land, till Dina
drömmars värld - bli åter den drömmästare, som
barn Du en gång var!!!

Ralph Lundsten i ANDROMEDA,
den 24 augusti, anno 2000
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Diskografi - CD
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Andromeda Fan Societys beställningslista för
förskottsbetalning - som ger gratis porto!
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CD-boxen NORDISKA NATURSYMFONIER
innehåller samtliga sju natursymfonier

NORDISK NATURSYMFONI NR 1 STRÖMKARLEN
(NÄCKEN OCH DEN NEDFÖRDA JUNGFRUN, I LANDET
LÄNGESEN, GULDVINGEDANS TILL BLÅKLOCKSKLANG, I
SVARTFORSENS VIRVLAR, SKOGSFRUNS DANS, DEN FÖRTROLLADE TJÄRNEN, BÄCKAHÄSTPOLSKA, ÄLVASPEL).
Strömkarlen komponerades till Operans 200-årsjubileum 1973.
Musiken och Ivo Cramérs balett levandegjorde den naturlyriska
folktro som handlar om rån och väsen i vattnets värld. Satsen
I LANDET LÄNGESEN blev tidigt mycket känd och omtyckt.
NORDISK NATURSYMFONI NR 2 JOHANNES OCH
HULDRAN (SKOGEN VAKNAR, I DRÖMMARNES ÅR, FÅGELSTRÄCK, OVÄDER, VAGGSÅNG, HULDRAN KALLAR I
SOMMARNATTEN, DEN FÖRTROLLADE SKOGEN, OCH
DET BLEV HÖST, BEGRAVNING, LOVSÅNG). En fri komposition, som sedermera koreograferades och uruppfördes 1975
som balett på Oslo-operan. Här handlar det om skogens väsen
och kärleken mellan en huldra och människoynglingen Johannes. Kärlekssagan har många bottnar och handlar också om
förhållandet mellan människa och natur och om det ändliga och
oändliga  i denna saga är kärleken oändlig i tid och rum!!!
Sagan finns även inläst av Max von Sydow på en egen CD
(CBS 466437 2) och med musikbakgrunder från de nordiska
natursymfonierna.
NORDISK NATURSYMFONI NR 3 EN MIDVINTERSAGA (VINTERANING, ADVENT, JULETID, MIDVINTERNATT, STJÄRNESÅNG, NYÅRSVAKA, VINTERSYMFONI).
Denna vinterromantiska musik påbörjades 1955 och var en av
mina allra tidigaste kompositionsförsök. Inte förrän 1981, ett
kvartssekel senare och på beställning av Sveriges Radio, kände
jag mig mogen att fortsätta och fullborda min gamla dröm. Det
blev en ljus vandring i minnesdiset, där jag återupplevde barndomens hänförelse inför den första snön, isblommor på fönsterrutan, fladdrande norrsken i en stjärnljus vinternatt och
snöflingors virvlande dans i en oändlig vintervärld.
EN MIDVINTERSAGA finns också i arrangemang för kyrkorgel
och satsen ADVENT med sin sakrala stillhet, spelas ofta vid
högtidliga tillfällen t ex konserter, begravningar och minnesstunder.
NORDISK NATURSYMFONI NR 4 EN SOMMARSAGA
(UT I VIDA VÄRLDEN, STORTROLL PÅ VANDRING,
SOMMARLÄNGTAN, MOLNDRÖMMAR). Denna drömska
sommarhyllning komponerades 1983 och redan året därpå
valde Radio Sweden temat i första satsen, som signatur för alla
Svenska utlandssändningar  melodin kallas vår fungerande
nationalsång!
UT I VIDA VÄRLDEN-temat finns också i Guinness Rekordbok
och där utsetts till mest spelade melodi! 1985 orkestrerade
Claude Génetay tre av satserna och uruppförde symfonin med
Nationalmusei Kammarorkester i serien Sommarnattskonserter.
SOMMARLÄNGTAN, med sin nordiskt vemodsljusa karaktär,
tillhör de mest omtyckta av mina kompositioner. Det sångbara
huvudtemat ingick ursprungligen i min barnopera
HERRSKAPSTROLL.
NORDISK NATURSYMFONI NR 5 TROLLTAGEN
(VALLSOMMAR, TROLL PÅ GILJARSTRÅT, LIKT VINDEN
FAR MIN LÄNGTAN, JUNGFRUN OCH DRAKEN, VITTERSKOG, DEN OÄNDLIGA SAGAN). Denna musik från 1984 var
ursprungligen en fri fantasi, men blev 1987 ett beställningsverk
för Rikskonserter, som önskade en balettföreställning till Storforsen i Norrbotten. TROLLTAGEN kallas numera för Norrbottens
bygdespel och framförs årligen på en scen som byggts och
hänger över den gamla flodfåran!
Första satsen VALLSOMMAR är ett trolskt barndomsminne från
en Norrbottnisk fäbod, där man ibland kunde höra avlägsna
lockrop i skogen  kanske en huldra???
NORDISK NATURSYMFONI NR 6 DRÖMMARNAS
LANDSKAP (EN SOLSAGA, GLÖMSKANS SKOG, DÄR
SOMRAR BO, LYCKOLEGEND). Det dröjde hela åtta år, till
1992, innan denna sjätte natursymfoni blev komponerad. Här
klingar alla väderstrecks strängar i en tidlös symfoni! En hyllning

till solen, storskogen och sommarängarna och i satsen DÄR
SOMRAR BO, kan man likt en drömd fjäril sväva över sommarängen, i en oändlig värld som sjuder av liv, dofter och färger.
Sista satsen LYCKOLEGEND med sin sälla lyckokänsla tillhör de
mest omtyckta av mina kompositioner.
På denna CD finns även HAVSSYMFONIN (LEGEND OF
THE SEA, IN THE OCEAN OF DREAMS, CORAL WORLD,
LYCKSALIGHETENS Ö). Sagornas hav, drömmarnas hav 
vattenvärldens sällsamma skönhet och drömmen om lycksalighetens ö... Ljusa hav som drömde oss, djupa hav som födde oss.
NORDISK NATURSYMFONI NR 7 ÅRSTIDERNA
(VÅRLÄNGTAN, I SOMMAREN SKÖNA, EN HÖSTVISION,
VINTERLEGEND). Min sjunde och sista natursymfoni från 1996
är en hyllning till den särpräglade nordiska årstidsväxlingen.
Våren. Spirande liv när solen sakta värmer upp det frusna livet,
bäcken börjar porla och talgoxen sjunger sin hymn till blåsippsbacken. Sommaren. När hägg och syrén doftar livsberusning och
det från skira björksalar hörs fågelsång från den blommande
solen  då sjunger sommaren! Hösten, med sin lövade färgrikedom och fruktiga mognadstid, ger oss rofylld skymning med
tända ljus och stilla insiktsstund.Vintern, tar oss med på en slädfärd i en oändlig snöflingsvirvlande vintervärld, med fladdrande
norrsken och tända facklor. I denna tomtens och julottedrömmens värld, finns ännu sagoljus och mytmagi framför sprakande
brasa  stjärnesång och änglaspel i vintrig natt.
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