Försommaren, Anno 2002

Bulletin Nr 42

Bortom bortom finns alltid ett nytt bortom

och i denna kosmiska trädgård har vi alla en plats!
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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
stjärnbeströdda
rymder.
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!

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett
medvetande!
Själen har fått en kropp
och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom
har i Dig blivit manifesterat!
I Dig möts det lilla och det stora,
det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum,
ande och materia!!
Genom Dig
får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare,
väntar oändligheten 
med oändligt tålamod!!!
Ur boken LUSTBARHETER av Ralph Lundsten

Andromeda Fan Society (AFS) är ett okonventionellt sällskap för dem som roas av och älskar den musik som
kompositören, konstnären och visionären Ralph Lundsten framställer i sin bild- och elektronmusikstudio Andromeda,
belägen i hans rosa sagoslott i Saltsjö-Boo. Sällskapet bildades i februari 1982 och har bl a som syfte att ge
människor med en i grunden positiv livssyn tillfälle att bättre lära känna musiken, tankarna bakom den - och varandra!
Genom vår AFS-bulletin får ni reda på vad som händer kring och med Ralphs musik, vad som är på gång i
Andromedanska sfärer och möjlighet att själva delta med artiklar, dikter och roliga idéer!
Naturligtvis vill vi också ge Ralph Lundsten och hans musik och livsverk uppmärksamhet, uppmuntran och uppskattning
- en ringa gengåva för den kärlek och glädje, den känsla av närhet till jord och rymd, dåtid, framtid och Nu som hans
musik och texter förmedlar.
Andromeda Fan Society har ingen medlemsavgift! Istället går alla intäkter från försäljningen till porto, tryckning av AFSbulletinen och underhåll av vår webbplats. Beställ därför CD och kassetter och sänd våra vykort till dina vänner. Fina
presenter att sprida till vänkretsen och affärsbekanta. En present att minnas!
Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och Ingrid Ringström. Föreningen fyllde
nyligen 20 år och detta är nummer 42 av AFS-Bulletinen  fantastiskt!!! Vi är dessutom med våra 1900 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: Jörgen Städje, Enar Merkel Rydberg med flera. Grafik: Diana apokaite

AFS hemsida: www.vaarboda.se/afs Ralphs e-post: ralph.lundsten@andromeda.se
Insändare, adressändringar, artiklar och anmälan till AFS-möten kan skickas till Joakim Walldén,
Adress: Apollovägen 30, 132 44 Saltsjö-Boo, e-post: m76jw8c4@studens.su.se
Ett kosmiskt tack till datageniet Jörgen Städje som möjliggjort denna tidning!!!
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Insändare...
Redaktionen ber att få tacka för telefonsamtal, brev och mail, med positiva hälsningar, dikter, och bilder!!!
I Jungfruns tecken

Här både en dikt och bild från vår
medlem 713 Susanne Brodde

Nu börjar mörka vintermånaden
med måne full samt på sin glada sida
och morgons Venus lyser för naiva;
planet som skrämmer gamle vandraren.

Att ha en vän... någonstans
långt borta... i ett rosa hus byggt av trä
inom vars väggar
en sorts väg till liv finns
Ur det växer ett skapande

En astronom där spårar helvetet
uti ett väldigt stort och hett, torrt växthus,
där inte leva kan en minsta liten lus
och ingen plats där finns för tête-à-tête.

Rosa... så kallt
mot snöns vitma... utan naturens
mjuka grönska
Dock ändå... så varmt inuti
fast snön ligger kall utanför
Se då... runt det rosa huset,
smälter snön bort
likt runt skorstenen om vintern

Men astrologen vet att sorgsna trösta
med vackra toner ifrån snälla Jungfrun
vars tecken backar upp en svår planet.

Oh, nej, huset är inte... otätat,
det är inte så
Det är värmen...
värmen av livet innanför
som strålar ut
och smälter snö... till vatten

Av hennes visdom bliver vi förlösta
och känner oss som lätta ejderdun,
som bokat plats i nästa rymdraket.
Lennart Egnell, visionär 1238.

Hej!

Hej Ralph!

Mitt namn är Billy Rimgard och jag skriver för Bomben,
Sveriges största magasin för alternativ musik.
Jag kom i kontakt med dina verk för första gången i slutet
av 80-talet när jag under en period frossat i Vangelis och
köpte Cosmic Phantazy i ett försök att hitta för mig ny
elektronisk musik. Sedan dess har jag utforskat mer och
mer av din katalog och det är bara att lyfta på hatten. Jag
uppskattar verkligen vad du gjort för musik i allmänhet
och elektronisk musik i synnerhet!
God fortsättning. Tack för mig...
Billy

Ännu en gång krockade min tänkta resa upp till SaltsjöBoo, med en annan viktig händelse. Det är sjätte året i
rad! Känns nästan som att det inte är meningen att det ska
bli av, och jag som varje gång sett fram emot denna AFSdag med stor spänning och glädje!
Det jag och många med mig ser fram emot, är ju bl.a. ett
besök i din omtalade Andromedastudio!
Hade önskat att jag satt i någon styrelse/kommitté, och sett
till att du fick de medel du behövde, och att inte detta
lands stiftelser och föreningar enbart är en samling med
människor för inbördes beundran! Räknar inte AFS bland
dessa naturligtvis!

God dag!

Ralph, din Johannes och Huldran är underbar! Den förtrollade skogen, Begravning och Lovsång ger nästan ståpäls! Så suggestivt och otroligt vackert!

Jag som skriver detta är Michael Eriksson, en 27-årig musiker ifrån Norrköping. Jag har lyssnat på din musik sen
barnsben (som det ju brukar heta) men det stämmer, och
jag tänkte nu ta tillfället i akt att tacka dig för din musik
och all den underbara inspiration den skänkt mig genom
åren!
Jag kan lugnt påstå att min egen musik inte varit sig lik om
jag inte kommit i kontakt med framför allt dina Nordiska
Natursymfonier! Dessa är enligt mig bland det absolut finaste som komponerats i Sverige under 1900-talet och
helt unikt och stilbildande i världen i att föra in romantik
och emotioner i elektronmusiken!
Förutom musik, tror jag bestämt att vi även har en gemensam bekant: Pontus Aratoun - en god vän till mig som
gillar din musik lika mycket som jag och alltid talar väl om
dig. Hoppas detta mail når fram nu, för jag vill verkligen få
framföra all min beundran för din musikaliska gärning,
och önska dig en fortsatt lycklig resa i musikens underbara
värld!
Musikaliska lyckönskningar, Michael!

Fråga: står du som ensam musiker på Paradissymfonin,
eller har t.ex. Andromeda All Star ett finger med i spelet?
En underbar platta för övrigt! Och kul..
Jag hoppas du fortfarande har skaparglädjen, och ger oss
musikälskare din musik framöver! Och även om du inte
kanske får den uppmärksamhet i media som du är värd,
så ska du veta det att du anses som en av de största, och
utan din musik dör fantasin och drömmarna hos folk!
Tack för all underbar musik Du givit Oss, och ger Oss!
Mvh Claes-Håkan Svensson, en drömmare och musiker
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Filmskaparen Ralph Lundsten
den då nya formuleringen att när
en kärleksscen är konstnärligt befogad, skall inga klipp göras. SF
inköpte HJÄRTAT BRINNER för biografvisning
och placerade den först som förspel till en
Ingmar Bergmanfilm. Detta förbjöds dock av
Bergman med motiveringen den slår ju ihjäl
min långfilm  ett slags omvänt
beröm, som föranledde Ralph att
skriva och fråga om Bergman kanske ville bli Lundstens B-regissör i
någon kommande film...

Ralph Lundsten var Sveriges mest
prisbelönte kortfilmare under 60talet! Av hans oräkneliga filmpriser
världen över, vill vi här nämna att Svenska Filminstitutets kvalitetspremium tilldelades Lundsten 1964
 1967 (fyra år i rad!) och att filmen EMS NR 1 fick
ett av de stora Biennalpriserna i Paris
1967  som konstverk!!!
HJÄRTAT BRINNER fick på 60talet ett eget festivalpris i Spanien.
På grund av filmens kontroversiella
innehåll (kärlek och död), blev den
i en tävling stoppad av de katolska
domarna, men det fick till resultat att den upprörda filmpubliken tågade ut och bildade i en
angränsande lokal en alternativ festival helt ägnad denna film!

Med filmen HEJ NATUR blev
Ralph Lundsten Nordisk Smalfilmsmästare 1967
och fick vid samma tillfälle Den gyllene saxen
för bästa klipp och Expressens pris för Bästa
Film. Den häftiga zoomfinalen har vid ett par
tillfällen fått publiken att stå upp i bänkarna 
de Ni!

HJÄRTAT BRINNER innehåller
starka krematoriescener, som sedermera använts i många långfilmer
bl a Ett anständigt liv och Het snö.
I det Lundstenska filmpoemet ingår
också de första kärleksscener som
svenska censuren godkänt, med

Avsnitt av filmerna finns på Ralphs
hemsida: www.andromeda.se och
musiken till EMS NR 1 finns i CDboxen ELEKTRONISK MUSIK
FRÅN 60- OCH 70-TALEN.

Sorglustig
epilog
ställa upp med en halv miljon till denna nordiska
natursaga. Filmen var alltså helt finansierad, men
skulle enligt den tidens regler först godkännas av
Filminstitutets H-fond. Där satt i juryn Erland
Josephson, som först medverkade till ett nejröstande för JOHANNES OCH HULDRAN och sedan (!) lämnade rummet, eftersom han med eget
långfilmsprojekt (enligt protokollet)
var jävig.
De sökta pengarna till det Lundstenska filmprojektet JOHANNES
OCH HULDRAN, gavs sedan till
Erland Josephsons långfilmsprojekt

I början på 70-talet planerade Ralph och filmproducenten Bo A Vibenius några Fantasy/SFlångfilmer, men fick av branschen veta att science fiction har ingen framtid  detta drygt ett
år före Star Wars
Filmen JOHANNES OCH HULDRAN fick däremot Filminstitutets starka stöd via Bengt Forslund
och Harry Schein. Förutom deras
ekonomiska stöd, så ville den legendariske Hollywoodproducenten
Roger Corman inköpa biografrättigheterna för USA och det
norska filminstitutet var beredda att
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Presentbox för älskare av Fantasy & Science Fiction!!!

Denna vackra Presentbox för Fantasy
& Science Fiction-musik innehåller fyra
tidigare utgivna CD:
COSMIC PHANTAZY,
IN TIME AND SPACE,
IN RALPH LUNDSTEN´S UNIVERSE
och HAPPY EARTHDAY.
Med tanke på Ralph Lundstens många
skivutgåvor, tror vi att det är underlättande med dessa samlingsboxar som
nu finns via AFS. Den äldre samlingsboxen: NORDISKA NATURSYMFONIER innehåller samtliga sju natursymfonier samt Havssymfonin.
Genom denna nya CD-box: FANTASY
& SCIENCE FICTION, finns de musikaliska resorna i inre och yttre rymder
samlade i ett paket.
Båda boxarna är utomordentligt
vackra presenter, till alla åldrar och nationaliteter!

OBS! Dessa boxar finns ej i musikaffärer.
Det gör dem och presenten unik!.
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Hört och sett
ª Musikmuseet arbetar fortfarande på den fantastiska idéen att göra Ralphs hem och musikstudio till ett museum. Huset skulle då K-märkas med den rosa husfärgen och originalinredning.

ª Från våren 2001 är Ralph Lundsten nedladdningsbar artist i Vitaminic och Napsters nätförsäljning. Artist är något som Ralph vägrar att
kalla sig själv och med sin bästa retsamma humor har han sagt artist är jag inte och vill absolut inte bli - man kan bli odräglig ändå 

På tomten skulle en ny byggnad uppföras för
nutida musikinstrument, konsertsal och möjlighet
för undervisning/aktiviteter för ungdom m.m.
I trädgården skulle det på sommaren finnas
kaféverksamhet.

Annat roligt citat är: jag livnär mig på mina psykiska defekter, som emellanåt är kommersiellt
gångbara .
ª Många är de som använder sig av eller
remixar gamla Lundstenkompositioner. Ett känt
exempel är när Ralphs gamla komposition:
DISCOPHRENIA remixades och släpptes både
på LP och CD (THE LORD OF SVEK) och i den
nya versionen toppade teknodiskotekslistan!
FÅGELSTRÄCK ur NORDISK NATURSYMFONI
NR 2 JOHANNES OCH HULDRAN ingår i
USA-artisten DJ Hasebe´s utgåva: HEY
WORLD.
I Schweiz finns Stephan Mandrax som bearbetat
HORRORSCOPE och utgivit CD: SHAKEDOWN AD 090, YOU THINK YOU KNOW 
INNERCITY FUNK.

Dessvärre måste musikmuseet få stöd från Kulturdepartementet, men de är mycket svala och ointresserade - trots en donation från Ralph till staten
värd ca 25 miljoner (fastighet, inredning och
Andromeda-studion!!! En musik- och kulturintresserad minister vore något att drömma om
Kanske också en önskan om en klok finansminister, som inte höjer fastighetsskatten (med dithörande förmögenhetsskatt) till orimliga proportioner. Den Lundstenska fastighetsskatten är högre
än hans pension (!) och därför har Ralph skrivit
och bett finansministern räkna ut vad Lundsten
blir skyldig per månad

ª Den från TV:s Musikspegeln välkände Lars
Tilling (tillika tonsättare och dirigent) lade i fjol in
ett förslag om att göra ett seriöst TV-porträtt på
Ralph Lundsten. Projektet fastnade dessvärre
hos Camilla Lundberg (projektansvarig för musiken inom Region Stockholm), som i andra sammanhang varit en stoppkloss för både Tillings
och Lundstens ärenden

ª I Storkyrkan 2001-12-22 framförde organisten Håkan Martinsson på sedvanligt sätt EN
MIDVINTERSAGA. Vi hoppas att denna stämningsfulla jultradition kommer att fortsätta under
många år!
ª Kyrkobaletten FADERVÅR framfördes i Boo
kyrka den 10/03-2002.
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Kommer...
ª Ny CD-box för Fantasy & Science Fiction beräknas vara klar i vår. Den innehåller 4 förut utgivna CD (se sidan 5).

ª Ralph Lundstengården i födelsebyn Ersnäs,
firar varje år en kombinerad hemvändar- och
Ralph Lundstendag. I år blir det den 6:e juli (går
alltså att kombinera med ett TROLLTAGENbesök). Om öppettider, beställningar m.m. ring
0920-310 54.

ª En helt ny Lundsten-CD dröjer ännu ett tag 
på grund av pengabrist. Att producera en hel CD
kostar i utlägg ett par hundra tusen, även med
en lågt räknad studiokostnad! I skrivande stund
finns ca 45 minuter (helt sagolik) ny musik. För
att fylla en CD behövs ytterligare ca 30 minuter 
vi får alltså vänta och hoppas!

ª Nationalälvdagen vid Kukkulaforsen i Torne
älv blir i år den 17:e augusti, med fackeltända
båtar på forsen till Ralph Lundstenmusik.
Nationalälvtema är sedan länge SOMMARLÄNGTAN (ur nordisk NATURSYMFONI NR 4
EN SOMMARSAGA).

ª Baletten TROLLTAGEN i Storforsen, Norrbotten, blir i år 57 juli. Storforsen är norra Europas
största obrukade vattenfall och där finns både
hotell och campingplats med stugor 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 campingplats, biljetter m.m.)

För biljetter, stugbeställning eller information,
ring 0922-310 00.
ª Årets AFS-dag infaller den 17:e 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).
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Balettkompositören Ralph Lundsten
och Unnur Gudjonsdottir komponerades två balettmusikaliska verk, GUNNAR PÅ LIDARÄNDE och
ISLÄNDSKA DANSBILDER.

Någon har sagt att det går att dansa till all musik som
skapats av Ralph Lundsten. Det äger nog sin riktighet, för musiken är gestisk och magisk, ger liv åt stillbilder och filmer, ger dansaren en känsla av tyngdlöshet och öppnar dörrar till inre och yttre rymder.

Kungliga Teatern firade 1973 sitt 200-årsjubileum
och för operabalettens festföreställning komponerades STRÖMKARLEN (NORDISK NATURSYMFONI
NR 1). Ett par år senare och för Oslo-operan tillkom
balettmusiken JOHANNES OG ANIMA (i Sverige
känd som JOHANNES OCH HULDRAN, NORDISK
NATURSYMFONI NR 2).

Det finns ett hundratal Lundstenska dans- och balettföreställningar, allt från operabaletter till fria dansgrupper. 1969 började samarbetet med Ivo Cramér
och Tyyne Talvo och under många år därefter var
Ralph Lundsten Riksteaterns- och Cramérbalettens
huskomponist. Några kända verk från den tiden är
kungabaletterna om ERIK XIV
och GUSTAV III, RISTNINGAR,
NATTMARA och FADERVÅR. För
TV komponerades MIDNATTSTIMMEN med Hans Arnolds
skräckscenografi och tillsammans
med Lia Schubert och Jan van
den Bergen tillkom PARADISET.
Med koreografen Rolf Hepp och
för Malmö Stadsteater (sedermera
också till Rostock) gjordes rymdbaletten UNIVERSE och till Island

Baletten TROLLTAGEN (bygger på NORDISKA
NATURSYMFONIERNA 4 & 5) kallas numera för Norrbottens bygdespel och har allt sedan 1987 framförts varje sommar i Storforsen (Pite
älvdal). Scenen hänger över den
gamla flodfåran och vattnet rinner
både under scenen och mellan de
stenhällar som är publikens sittplats.
Storforsens dans- och kulturförening
räknar med att ca 75.000 personer
hittills har sett på TROLLTAGEN!!!

Kosmisk andakt 1997
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Trolltagen 2001

Strömkarlen
1973

Gunnar
på Lidarände
1973

Gustav III 1971
Fadervår
1971

Fadervår
1971

Nordiska Ristningar
Museet 1999 1969
Erik XIV 1969

Song from
Beyond
1999

Nattmara 1971

Stretch 1972
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Midnattstimmen 1973

Läst i tidningar...
HEMMETS VECKOTIDNING 2002-01-08
Rubrik: Lille Goliat förde oss samman
Tecknarteamet Kerstin och Cennet Hamberg
nämner i en intervju sin förtjusning i Ralph
Lundstens musik, som de använt i en tecknad
Goliatfilm.

HALLANDSPOSTEN 2001-11-15 och
KATRINEHOLMS-KURIREN 2002-02-13
Rubrik: Åren mindre viktiga för åldern
Tonsättaren Ralph Lundsten, som nyligen fyllt
65, anser sig ha fyllt 17 för 49:e året i rad.
SÖKAREN Nr 6  2001-11
I visdomsbladet finns ett citat från 1988 av Ralph
Lundsten om paradiset.

SÖKAREN Nr 1, 2002-01-09
Långt citat av Ralph Lundsten i Visdomsbladet.
JULES VERNE MAGASINET Nr 510, 2002-02
I ett jubileumsnummer nämner utgivaren och
redaktören Sam J Lundwall hur tacksam han är
över att Ralph Lundsten lyckades förmå en
kulturvårdande myndighet att ge mig ett stipendium.

DAGENS NYHETER 2001-11-20
Rubrik: Tre frågor
Firesidesångaren Kristofer Åström vill göra lugnande musik, lite som Ralph Lundsten.
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND 2001-11-29
Artikel om Håkan Martinssons orgel-CD, där
omnämns bl a Juletid ur En midvintersaga.

ALLERS Nr 10, 2002-02-28
Solkysst symfoni, dikt insänd av signaturen
Solveig.

TOLSTOJ Nr 1-2001
Rubrik: Ralph Lundsten en kvinnokär musiker
Lång och fin intervju, text och foto av två mediastuderande flickor.

ESTRADA STUDIO 65-2002
Polsk musiktidskrift skriver om Ralph Lundsten
och Andromeda Fan Society.

Modefotografering i
Ralphs sagoslott
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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 1999

Elektronmusikens Oscar 1997

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

Livskärlek - Musikmuseets Ralph
Lundstenutställning 2000

-

ANDROMEDA ACD 33

Café Häärs i Ralph
Lundstengården
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CD-BOX - SCIENCE FICTION & FANTASY (4 CD)

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

Likt vinden far min längtan

AFS-träff
den 17:e augusti
anno 2002, kl 12-17

Klipp ur anmälningskortet och skicka in!

Välkomna!!!

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 utomhus-möten, 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).

Förra årets
AFS-träff

Skyltar med texten

ANDROMEDA
Ralph Lundsten
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