Bulletin Nr 40

Försommaren, Anno 2001

I vårens tid med solstråledans i ljussmekt landskap!
Försommartid när hägg och syren doftar livsberusning!!
Sommartid med fågelsång från den blommande solen –
D Å S J U N G E1 R L I V E T ! ! !

Ralphs musik ger oss
en glädjefull existentiell insikt, där lek
och allvar, skratt och
visdom förenas i ett
kärleksfullt ljus. Vad
Du får är mer än musik
- det är ett sätt att
leva och känna glädje,
att känna att livet är
oändligt!

Ralph skapar en
musik som är fri i
tid och rum, som
för oss både till
trollskogen och
kosmos oändlighet.
Upplev huldrans
och strömkarlens
värld och res i
fantasins stjärn-beströdda rymder.

Bortom bortom finns alltid ett nytt bortom och i denna kosmiska trädgård är
Du en betydelsefull varelse med oändliga möjligheter!!!

Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och Ingrid
Ringström. Föreningen fyllde nyligen 19 år och detta är nummer 40 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 kulturSverige, 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 Sundström, Jörgen Städje, Bo Sehlberg och Rolf Nilson 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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AFS presenterar ACD 25 - Nordiska Natursymfonier 4, 5 & 7
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Av Pontus Aratoun

AFS presenterar ACD 24 - In Ralph Lundsten’s Universe
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Av Pontus Aratoun
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Hört och sett
 London Diplomatic Academy firade med
en stor internationell kongress 125-årsdagen av
Albert Schweitzers födelse och välkomstmusik
vid den högtidliga ceremonin var Ralph Lundstens THE SYMPHONY OF JOY.
 Z-TV-programmet Sofies värld, besökte och
intervjuade Ralph 6/12-2000.
 EN MIDVINTERSAGA framfördes i sin helhet i Storkyrkan 16/12-2000. Därutöver spelades
verket satsvis i olika advents- och julkonserter.
 Kyrkobaletten FADERVÅR i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden 25/2-2001, i S:t Thomaskyrkan i Vällingby 4/3-2001 och i Solna kyrka
22/3-2001.
 I utställningen EKVILAVENS i Grünewaldsvillan, Saltsjöbaden 24/3 – 8/4-2001 visades
Bosse Falks bildspel PLEJADERNA till Ralph
Lundstenmusik.

 Ralph medverkade den 27/3-2001 i TVprogrammet POP I FOCUS, där han uttalade sig
om Polarprisvinnaren Stockhausen.
 I P1:s kulturprogram På tal om kultur intervjuades Ralph Lundsten av Marie Vesterholm.
Programmet sändes 29/3, 30/3 och 31/3.
 Galerie Connaisseur, musikvernissage den
21/4-2001. Många äro de konstnärer som använder Ralph Lundstenmusik till sina utställningar bl a Jan Tom van Den Bergen. De har
förut samarbetat i baletten PARADISET och Tom
lyssnar alltid på Lundstenmusik när han målar
och skapar.

Tonsättaren och organisten i
tolkningsdiskussioner

Håkan Martinsson vid Storkyrkans orgel
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Läst i tidningar...
LONDON DIPLOMATIC ACADEMY Special Number
10 - 2001-04-05
Rubrik: The Albert Schweitzer International University
Vid firandet av 125-årsdagen av Alvert Schweitzers födelse, spelades Ralph Lundstens FN-symfoni.

NORRBOTTENSKURIREN 2001-01-15
Rubrik: Ulla W Holmström – obildad
Elov Larsson kallar Lundsten ”världskändis” och påpekar att han i många år föreslagit Lundsten för Rubus
Arcticusstipendiet och hoppas att Ulla V skall försvinna
från sin diktatoriska ställning.

MÅ BRA 2000-11-12
Rubrik: Sköna ljud & toner
Om musik för avslappning.

PITEÅ-TIDNINGEN 2001-01-16
Rubrik: Lundsten igen
Samma artikel som ovan i annan tidning.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2000-11-21
Rubrik: Okunniga narrar i hyllningskören
Stig Carlsons inlägg mot att Rubus Arcticusstipendiet
inte tillföll Lundsten.

HELSINGBORGS DAGBLAD 2001-01-20
Midvintermusik i Båstads kyrka
Lundstens musik och Karlfeldts dikter i Båstads kyrka.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2000-11-24
Rubrik: Rubus Arcticus ska inte fylla ut låga pensioner
Ulla V Holmström motiverar varför inte Lundsten fått
stipendiet.

SOLNA FÖRSAMLINGSBLAD
2/2001-04-05
Rubrik: Fadervår – en bön för dansare
Kyrkobaletten Fadervår nämns i flera
församlingsblad.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2000-12-08
Rubrik: Åt den som har ska vara givet
Pelle Lindblom kritiserar stipendienämnden för att inte
Lundsten fått stöd.

DAGENS NYHETER 2001-03-29
I samband med P1:s kulturintervju
med Ralph Lundsten, skrev tidningar
runt om i landet med varierande
rubriker: t ex Ralph Lundstens värld,
Följ med till en fantasivärld i rosa och
guld, Rosa toner från Andromeda osv.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2000-12-08
Rubrik: Ulla V Holmström är oförskämd
Ralph besvarar Ulla V Holmströms viskösa inlägg.
KLEM 2000 Nr 101 och KLEM 2001 Nr 102
Nederländsk elektronisk musiktidskrift presenterar
Ralph Lundstens stora produktion.

SVENSKA DAGBLADET 2001-03-30
Rubrik: Vitaminic tar betalt för nätmusiken
Ralph Lundsten nämns som en artist i
Vitaminics musikaliska nätförsäljning.
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Kommer...
tända båtar på forsen till vacker Lundstenmusik.
SOMMARLÄNGTAN ur nordisk NATURSYMFO-NI NR 4 ”EN SOMMARSAGA”, är sedan
länge utsedd till Nationalälvtema! För biljetter,
stug-beställning eller information, ring 0922-310
00.
 Årets AFS-dag infaller den 18 augusti (samma dag som Nationalälvdagen) och firas på sedvanligt sätt på de Andromedanska ängarna, som
kringgärdar det rosa sagoslottet vid Skurusundet,
en mil utanför Stockholm (se sista sidan).
 ETT LIV I SYNT – KOSMISKA & DRÖMSKA SYNTMELODIER AF ANDROMEDAREN
OCH STJÄRNGUIDEN RALPH LUNDSTEN,
är det passande namnet på Gehrmans nya skolmaterial. Förutom noter på flera av Ralphs kändaste melodier, ingår CD med färdiginspelade
bakgrunder. Eleven eller den hemmamusiceran-

 Baletten TROLLTAGEN i Storforsen, Norrbotten, blir i år 6 – 8 juli. Storforsen är norra
Europas största obrukade vattenfall och där
finns både hotell och campingplats för besökare.
Storforsen ligger ca 5 mil från Älvsbyn och 10
mil från Luleå och närmaste flygplats. För de
som letar på kartan är Vidsel det närmaste samhället och telefonnummer till Hotell Storforsen
är 0929-721 00 (de kan säkert också hjälpa
till med uppgifter om campingplatsen, biljetter
m.m.).
 Ralph Lundstengården i födelsebyn Ersnäs,
firar varje år en kombinerad hemvändar- och
Ralph Lundstendag. I år blir det den 7:e juli. Om
öppettider, beställningar m.m. ring 0920-310 54.
 Nationalälvdagen vid Kukkulaforsen i
Torne älv blir i år den 18:e augusti, med fackel-

Nyhet!!!

En glad nyhet dök i sista
sekunden upp på redaktionen: Ett engelskt författarpar håller på att skriva
en bok om viktiga Europeiska tonsättares museer
eller minnesplatser.
I Sverige kommer de endast att besöka och skriva
om 4 museer/tonsättare:
Alfvén i Leksand, Bellman i
Stockholm, Peterson-Berger
i Östersund och Lundsten i
Ersnäs!!!
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Insändare...
Redaktionen tackar för alla brev, mail och telefonsamtal!

ENHET

Andromeda Fan Societys grundare,
Birger Thor har lämnat jordelivet,
sörjd och saknad av alla oss i AFS

Alla goda Gudar äro en
Allt levandes ursprung detsamma!
Alla tankar, ord och gärningar,
Allt formar vårt framtida öde!

Följande brev från Landvetter den 2 april, kom från
hustru Ulla och sonen Mikael:

Tillsammans är alla endast en
Tillfälligt åtskilda i flera!!

Tonsättaren Ralph Lundsten
Jag önskar med detta brev tala om, att Din
största beundrare, grundaren av AFS, Birger
Thor har gått ur tiden. Han arbetade med sitt
stora intresse musik, film och video, så länge
hans krafter räckte till. Att lyssna på Din musik, var både till tröst och en stöttepelare för
honom, hela vägen mot slutet.

Därför
Tänk efter, i var stund av ljus
till hur Du handlar - mot hela Dig!!!
Ralph Lundsten

Minnesstund och jordfästning är slutförda i
stillhet och i kretsen av Birgers närmaste, helt
enligt Birgers önskan.

Hej Ralph
Vill tacka dig för din musik, den hjälpte mig att kunna
somna, jag har haft så fullt upp att jag inte kunde somna
för 1000-tals tankar gick runt i huvudet samt att hjärtat
dunkade häftigt på mig.
Jag fick panik, hade fått ett ljus i julklapp, jag tände det,
lyssnade på din platta med avslappning och meditationsmusik i mina hörlurar.
Ralph din musik samt att titta in i det levande ljuset gjorde
mig lugn, det var det som gjorde att jag kunde somna.
Du har, kan man säga musikaliskt, vaggat mig till sömns,
så att jag kunde bli en Dreammaster igen. Tack för att du
finns.

Birgers önskan var att Du skulle underrättas,
som en god vän och den kompositör han
alltid talade om som en av de stora i världen,
om hans bortgång.

Nyårsdagen
Nollett nollett nollett är dagens datum
med nyckeln till vår gåtas hemlighet,
som rymmer sanningen om framtids fatum
i obeveklig kosmisk verklighet.
Binära ögon läser tjugoett,
som enligt gyllenbruna vishetsleken
sägs stå för hela Universums vett
med Helig Andes vind från evigheten.

Kosmisk symfoni
På en resa i fantasin, men så verkligt.
In i atomär storlek ut till kosmos yttersta kant.
Livets skönhet, livets mysterium
Genom en elektrisk blixt jag far.
Rider på elektronen som med ljushastigheten
strävar emot himlen.
På vattenmolekylens komplexa väv jag far runt
och ännu större jag en supersträng ser.
Jag kan ej spela på den, det kan bara Gud.
Han är supersträngarnas Paganini.
Rymden är inte tom, den vibrerar av atomär musik,
den kosmiska symfonin
finns där hela tiden.
Våra kroppar, våra tankar, hela kosmos förenas i denna
strängväv, nu och då,

Men hur skall allting bliva uppenbarat?
Krävs Narren eller rentav Dåren,
som saligt vandrar kring bland snälla fåren.
Hans lott det är att komma loss i varat
med kraft från energirikt kosmiskt brus
om vilket skvallrar grön planet Uranus.
Visionär 1238 Lennart Egnell

Hej Eva Gustafsson

Det här är Dick Andersson visionär 1186. I går var jag på
skivmässa och fann 3 gamla CD-skivor med Ralph Lundsten. I min samling så har jag totalt 14 LP, 4 singlar och 25
CD. Det blir totalt 43 skivor, inte illa va? Hur går det för
AFS? Hälsa Ralph, Inga och Solveig från Dick Andersson.
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KOSMISKA DRÖMSKHETER

från Ralph Lundstens

I stenen sover medvetandet, drömmer i blomman, vaknar till liv i djuret och aktiveras i människan.

Genom vår karaktär försätter vi oss i de situationer som utlöser de händelser som utgör vårt
liv!!!

Vi skapar helt våra egna mänskliga dataprogram, om jämförelsen tillåtes, och lägger genom vårt
handlande grunden till vårt kommande öde.

Ekot av våra tankar och handlingar kommer likt en naturlag tillbaka till oss - på gott och ont!
För att uppnå kosmisk medvetenhet måste vi lära oss att älska allt levande och inte vara så

snara att döma och enbart se till egna fördelar - Ni förstår själva hur fantastiskt många liv vi har
att leva innan det är dags för den andliga karriären!

Tänk på att vi är alla på tillfälligt besök i en kropp vi inte valt, vi har fötts till en plats vi inte heller valt. Vi vet inte varifrån
vi kommer eller vart vi är på väg – livet är i sanning ett spännande äventyr!

Att resa till världar som icke är, ger just därför insikter som är till stor gagn i denna värld, som handgripligen är.
Människan, kommen från mineral-, växt- och djurriket, är nu en bit på väg mot sin nästa, ickefysiska existens i kosmiska himlar. Lycka till på den långa färden!!!

Att för en stund få känna sig som en del av något mycket större, när Då, Nu och I morgon möts.
Och mötet sker i Dig, genom Dina sinnen och i Din själ.
Och mötet sker tack vare Dig - i Dig bor sannerligen oändligheten och evigheten

På lite sikt kommer gränser att upplösas, behovet av grupptillhörighet att minska, det bästa av

kulturell, religiös och geografisk särart kanske att bilda grunden för en större global samlevnad,
där vi först och främst är en personlig individ, men en sådan i ett samspel med andra personliga
individer och där vi lär oss att livets mångfald är dess största tillgång!

Bortom mänsklig sorg och glädje finns vår nästa värld!
Tänk på alla de som varit här före Dig, levt, drömt, skrattat och gråtit, velat mycket och gjort en
del, upplösts av tiden och ersatts av nya som levt och drömt…

På glömda stigar i förlorat land svävar likt dimslöjor gestalter från Landet Längesen.
Tänk på att i varje kropp sitter en själ fången och längtar efter förståelse och gemenskap, efter

frihet och kärlek! Det är Din uppgift att mildra denna mänskliga längtan genom att ge kärlek,
inte bara förvänta Dig sådan från andra! Slösa med kärleken, för med den är det så märkligt
att ju mer man ger ut, desto mer får man tillbaka!! När Du givit ut mer kärlek än Du trodde Dig
äga, då är Du en mycket älskad och mycket lycklig varelse!!!

Glöm heller inte på Din resa genom tid och rum, att Du också bär inom Dig
en mötesplats för kosmisk kärlek!!!

Alla har en själ, även om den ibland kryper för länge och av misstag river omkull och drar ner i
sin iver att bli sedd och älskad!

Människan, den primitiva jägaren och emotionalvarelsen, hon skövlar och dödar, hon våldför

sig på planeten och på sina medvarelser, utan tanke på att hon därmed också skadar sig själv!
Lite längre fram i utvecklingen finner vi en något lite mer sublimerad jägare, som nu blivit revirhandlare, det vill säga sysslar med affärer och politik - även det naturligtvis på bekostnad av
planet och medvarelser... En del har lyckats förandliga sin jaktinstinkt och sitt revirbehov, gömt
dem under mantlar och prästkappor! Andra har blivit mera moderna andejägare; analyserar och manipulerar, själsonanerar och dikterar - agerande som Gud Fader själv, fast med god månadslön och procent på utvecklingen...

Idag är första dagen på resten av Ditt liv - i denna inkarnation och på denna planet, bör man väl tillägga! Vi, lik-

som alla andra livsformer, existerar i ett evigt kretslopp - det är bara det fysiska höljet av ett träd eller en människa
som dör, inte dess själ! Vi hoppar från liv till liv, byter skepnad och dimension, allt i en sällsam spiral som sakta för
oss mot högre medvetenhet!!!

För en kort stund fick jag del av fulländningen, av varats ofattbara skönhet!!
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KOSMOKOMIK

bok LUSTBARHETER

Kärleken är en sjukdom och mot den känner vetenskapen endast två botemedel - och, som tur är, inget av dem hjälper…

Nöden i Sverige håller inte internationell standard.
Var rädd om det ljus som finns inom Dig och se till att lågan inte slocknar! För annars blir där mörkt som i graven
och Du själv en dyster företeelse, en levande död, en mumifierad livsskändare

Religionen har alltid förminskat Gud och försvaret människan.
I livets sandlåda härskar många ”plantor”. De kallar sin destruktiva lek för utrikespolitik, inrikespolitik, fördelningspolitik m.m. Jag tror att det är vuxna barn med det missnöjda barnets själ, som
försöker kapa åt sig hela sandlådan för sina egna behov.

Sök svaren, de finns i närheten - fast bortom dagsmedvetandet! Sök svaren bortom sinnenas och
förståndets skenbara värld - använd endast huvudet som relästation för själen... Gör som i den
roliga historien, sök inte där Du tror Dig tappat någonting, utan sök där det är ljusast!!
För där ljuset är, där är ock svaren!!!

Vid en lämplig tidpunkt reser sig kroppen och förflyttar sig via moderiktiga skor mot en okänd

framtid - själen, den kryper allt ett tag till... Är det inte ganska lustigt, att när kroppen står i sin
högsta blom så har själen knappt börjat bära knoppar. Och när själen äntligen slår ut i full blomning - om den över huvud taget hinner det - så har kroppen för länge sedan fröat färdigt och förberett sig för vintersömn och nästa års sommar!

Många äro de, vars stora problem är att avgöra vilken del av sig själva de skall placera på den existentiella prispallen - valet är mycket lätt, de sitter bokstavligen på svaret…

Ni som har en spegel, gå omedelbart fram till den, se er själva djupt i ögonen och säg en rad komplimanger, ni vet, det där som andra egentligen borde säga om de hade lite vett!

Många självutnämnda ljusbärare sprider ett ljus med samma verkningsgrad som en 10-wattslampa
i solskenet…

I vår kultur och i massmedia betraktas lyckan som något ganska enfaldigt och fåraktigt! Bara smärtan är intellektuellt godkänd, och ren svartsyn kan få vissa recensenter att visa upp lyckoliknande
tillstånd…

Funnes det lika många soliga dagar på en sommar som domedagsprofeter under ett år, ja, då vore
livet en solbelyst glänta i vilken vi alla skulle trivas!

V

i är så bundna vid vår fysiska kropp och vårt samhälles skrivna och oskrivna regelsystem,
att vi på sätt och vis kan kallas för livstidsinternerade - i vår kropp, i vårt samhälle! Detta tillstånd är minst sagt
bedrövligt, så därför: släpp fångarne loss... Börja med att sluta era ögon och fylla hjärnan med en ljuvlig tomhet
- det vet jag att vi är bra på...

Det enda som skiljer människan från djuret är personnumret…
Det kan inom varje livsform vara stor skillnad på den andliga åldern. Se bara på oss män-

niskor! I tillvarons skola går nog inte alla exemplar av Homo Sapiens i samma klass...
En del, kanske de flesta, går i den andliga småskolan; andra har hunnit till det högre existentiella läroverket och några få och mycket studiebegåvade har redan fått vittring på höga
poster inom den himmelska arbetsmarknaden...
Jämförelsen med skolan är bra, om man också tar med det kosmiska tidsperspektivet! Det
finns ingen anledning att yvas, eller tro att man är bättre, bara för att man går i en högre
klass! Barnen i grundskolans första klass är naturligtvis lika mycket värda som de i gymnasiet eller på universitetet!
I samhället och i livets skola tillåter vi unga, oerfarna andar att styra och ställa - deras målbrottsröster utdelar order, startar krig och vrålar ut sin livsomognad!!!

11

Kluriga frågor

Kluriga svar

Täck över svaren och försök lista ut svaren. Om Ni lyckas är Ni ett unikum…
GJORDE BAGAREN SOM ÅT IHJÄL SIG?
BAGARE SOM SMET?
HAR NEGATIV SOTARE?
ÄR DEN SOM LETAR VINDSUTRYMME?
BRANDSOLDATENS FRITIDSDOJOR?
I VAD KAN KOCKEN HA FEL?
KAN SKOMAKARE FÅ EN I VÄDRET?
DATAFÖREDRAG?
ANDLIG SPIS?
HAR KVINNLIG PRÄST?
BILREPARATÖR?
GER ARG FORDONSÄGARE?
DÄCKSPECIALIST?
METEOROLOGS HUVUDBONAD?
BLIR MAN AV ÖVERSTEBRÄNNVIN?
HAR MÅNGA LASTER?
KAN LINDANSARE GÅ PÅ?
GÖR ÖLDRICKANDE FISKARE?
DIRIGENTORDER?
REVYRÄVSLYA?
REDLÖS DEMONSTRANT?

BULLDOG
KROPPKAKA
SVARTSYN
VINDÖGD
LÅGSKOR
RÄTT
SYL
DIGITAL
KYRKKAFFE
KORSETT
ÅKLAGARE
BILAGA
SJÖMAN
STORMHATT
KANONFULL
CHAUFFÖR
KAFFEREP
PIMPLAR
SPELEVINK
VITSHUSBOD
PLAKAT

Ralph Lundsten tar emot Schwingungen-Preis - elektronmusikens Oscar i Duisburg i Tyskland 1997
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Andromeda Fan Societys beställningslista för
förskottsbetalning - som ger gratis porto!
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Invald i London Diplomatic Academy 2000

Utnämnd till Luleå-ambassadör

Elektronmusikens Oscar 1997

Fantasin är en del av vår verklighet - Musikmuseets Ralph
Lundstenutställning 1991-92

Livskärlek - Musikmuseets Ralph
Lundstenutställning 2000

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

AFS-dagen den 18:e augusti

AFS-träff

den 18:e augusti
anno 2001, kl 12-17
I den ljufva sommartiden
klingar Ralphs drömska
musik på sedvanligt sätt
över Skurusundets vatten.
Vänner och okända,
drömmare och längtare
kan i gröngräset umgås
med musiken, naturen och
varandra! Behagligt njutande av Kaffe, Te, Saft
och Tårta, som serveras i garaget. Vi hoppas även
detta år på dansuppträdande.
PS. Strilande regn omöjliggör alltid utomhusmöten, men, än har det inte hänt - någon på
övervåningen verkar gilla oss!
Konst utlottas och försäljning av CD, Kassetter,
bok, relief och vykort pågår i trädgården (alla
inkomster går oavkortat till föreningens kostnader
för olika utskick till medlemmarna).

Klipp ur anmälningskortet och skicka in!

Välkomna!!!

Skyltar med texten

ANDROMEDA
Ralph Lundsten
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