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Bulletin Nr 45 I vintrig tid, Anno 2004

Besök blomsterängen en sommarmorgon och upplev kärlekslyckan en månsilvrad natt! Vila 
en solglittrande dag vid havet och gör med musikens hjälp ett besök i barndomens land. 

Fri såsom vinden kan Du vandra på drömda och glömda stigar – Välkommen!!!
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Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och  Ingrid Ringström. Föreningen har nu 
fyllt 22 år och detta är nummer 45 av AFS-Bulletinen!!! Vi är dessutom med våra 1900 medlemmar en av Sveriges 
största privata kulturföreningar!

Illustrationer: Diana Šapokaitė

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 existen-
tiell 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 

AFS hemsida: www.andromeda.se/afs   Ralphs e-post: Ralph.Lundsten@Andromeda.se
Insändare, adressändringar och artiklar kan skickas till Joakim Walldén, 

Adress: Apollovägen 30, 132 44 Saltsjö-Boo, e-post: medlem@Andromeda.se
Glöm inte att meddela Er nya adress om ni flyttar!

Ett kosmiskt tack till Joakim Walldén som möjliggjort denna tidning!!!

2

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 kom-
positören, 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 män-
niskor 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 Andro-
medanska 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 uppskatt-
ning – 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 omkostnader för 
AFS-bulletinen och underhåll av vår webbplats. Beställ därför CD och noter och sänd våra vykort till dina vänner. 

Fina presenter att sprida till vänkretsen och affärsbekanta. En present att minnas!
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Insändare...
Redaktionen ber att få tacka för telefonsamtal, brev och mail, med positiva hälsningar, dikter och bilder!!!

Hej Ralph!
Först vore det väl på plats med ett tack från djupet av mitt 
hjärta för de underbara tongångar som förgyllt min tillvaro och 
som fått mig att uppleva den speciella känsla av förälskelse, 
passion och harmoni som dina verk så ofta har frammanat ur 
mitt inre. Det är ytterst få musiker som har slagit en ton i mitt 
hjärta som din musik har.
Jag som skriver är för övrigt en teologistuderande malmöbo, 
vars största passion i livet (förutom mitt andliga engagemang) 
är musik, både det andra och det jag själv har skapat. Bland 
mina musikaliska förebilder finns såväl Brian Eno, Tangerine 
Dream som Pete Namlook och många andra- men jag måste 
ändå säga att jag i din musik kan uppleva en andlig sfär som 
jag i övrigt tycker kan vara rätt svårfunnen. Så tusen tack och 
fortsätt sprida skönhet och glädje med dina kompositioner! 
Många lyckönskningar och vänliga hälsningar, 
Mikael Ögren, Malmö

“An Old Diary”
Call me secret love,
call me dark cloud,

call me African night or silent moon.

I never really trusted the light because of my own lies.
My heart was always ready to break.

I fell in love with a dreamer and I was sleeping,
I became a part of his dream, his secret,

Nobody would know who I was.

I never really found myself on earth because of my dis-
appointments.

There was no desire for me to find.

Lost and found—desire came with him.
He was my lover.

I became his beauty queen
My landscape was inner sleep

My home, his bed.

Call me, secret love,
call me, dark cloud,

African night or silent moon.

I did not trust myself and I gave my life to him.
 He was a businessman.
I was sold, his slave.

I was simply a girl in his house. 
He was my master, a white man.

Today I believe in my life.
I am safe and found,  I know who I am.

Call me his true love. 
Call my poetry paradise,

 Nordic light or the speaking sun.

Poetry edited from Danish by Lyndy Moore Eggleton, Song-
cloud. © poetry: Luciann, Groddgr. 20, 26353 Lerberget, Swe-
den, E-mail: luciann@alfavision.se

”Drömfångare”
Nu fiskar månen stjärnor
i sitt spindelvävsnät.
Nattens silverfiskar

och gyllene sjöhästar
blixtrar till i dunklet.
Aftonfågeln breder ut

sina vida vingar
och glider mot nästa morgon.

Havet ligger blankt och silverne.
En tanke av kristall

når den drömmande guden.
Månen vittjar sitt nät.

”Särla pop”
Aftonen ropar ditt namn.

Vila i din längtan,
vänta i din vila.

Lockropen ekar genom skogen.
Varma toner når ditt öra,
förflyktigas: jorden andas.
Vem vandrar vilsna vägar?

Böljegång, böljesång,
ett anat, avlägset månskri,

ett rop som fördjupar tystnaden,
ett utropstecken av toner.

Jag vet ett namn,
jag vet en gåta.

Skymningen ropar ditt namn;
gryningen svarar.

Två dikter skrivna en juninatt 2002, till ”Ralphinated
Symphonies”, av Göran 282 Egevad, Lund

Syffisant betraktelse
Hör upp, min kära Lundsten-publik!
Mig kan man inte nog underskatta.

Nu skall jag ge mig skälig kritik!
Mig kan man utan risk få beskratta.
För Lundsten finns ingen livets roll.
Åt min spegelbild upphävs ett ”Bu”!
Vänder mig spontant åt annat håll…

Men Ralph lilla, det som syns är ju Du!
Ralph Lundsten, 2003-03-04
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Tidlösa stunder, ögonblick av evighet!

å plötsligt hände det oförklarliga!!!
ardinen var inte längre en gardin; i solen och vindens famn blev den ett himmelssegel,

som förde fantasins farkost framåt, utåt, i ett oändligt universum!!
jälv blev jag tyngdlös och svävade i en ocean av glädje och kosmiskt ljus!!
ör en kort stund fick jag del av fulländningen, av varats ofattbara skönhet!!

ett kort ögonblick förstod jag allt som dessförinnan varit fördolt...
ör en mycket kort stund var jag livet och dess förklaring!!!

m man tänker noga efter – vilka stunder av ens liv har egentligen givit stora och bestående intryck, vilket
eller vilka ögonblick skulle man helst vilja återuppleva?
r det månne yttre framgångar eller roliga partyn – knappast! Eller kanske den första förälskelsen,
jordenruntresan eller när Du fick Din nuvarande position – med löneförhöjning? Nja, knappast det heller!
en fulländade stunden är en lika oberäknelig som sällsynt gäst, och dess närvarliga plötslighet i en till

synes helt alldaglig situation överraskar oss med sin oerhörda existensglädje och sanslösa lycka!
åt mig berätta om en sådan här stund av evighet och lycklig harmoni!
ör många, många år sedan låg jag på en soffa och tittade på en gardin som svängde för vinden i det
öppna fönstret. Inget märkvärdigt med det, jag har alltid haft en nära och bra relation med soffor, och
gardiner som böljar för vinden är betraktbarare än de flesta svenska TV-program för att nu ta till
ordentligt...
ust den här soffan var ytterst ordinär och bar uppenbara spår av ägarens dåliga ekonomi inte heller den
förut nämnda gardinen som svängde för vinden skulle väckt avund hos läsaren av ”Sköna Hem”...
ed andra ord: jag var ung och jag var fattig, men soffan var allt min och den stod i min första, ägandes

bostad!
ngenting störde mig denna högst ordinära dag, ingen eller inget krävde min uppmärksamhet, utan soffan
och jag kunde ägna oss åt våra respektive roller! Utan att vara speciellt trött låg jag bara där i en vilsam
pose, med händerna under huvudet och ögonen förlorade i fjärran genom gardinens mönstrade vithet...

edan blev gardinen gardin igen... Visserligen en sådan som solbelyst lekte i vinden en härlig sommardag,
men den var inte längre ett himmelssegel och jag var jag igen ett från evigheten avgränsat medvetande,
som för en kort stund fått hemlig information från en fördold värld!
ära ni lyssnare, slut nu era ögon och sjunk in i denna transcendentala musik, som är mitt musikaliska
minne av denna händelse!
anske kommer då också ni att för en kort stund föras till det gränsland där allt kan hända!
å ni finna den fördolda värld som bara mycket sällan lyfter sin slöja och visar på vad livet kan vara - när

det vill sig...

–

–

–

–

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 manifesterad!
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!!!

PRELUDE TO THE FUTURE
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äckrosen, denna skogssjöns vattenpärla och den
mörka tjärnens ljusbärare, är ett märkligt exempel
på livets komplexitet.
ångt nere i dyn finns roten, livssändaren och

blommans själ. Från den och genom vattnet
växer en stängel, uppåt mot ljuset. När strået når
vattenytan då händer undret: livet förverkligar sig
i den ljuvaste av blommor som öppnar sig mot
solen.

å ock människan. Likt näckrosen kommer vi
från det okända djupet och blommar upp mot
samma sol. Manifesterade av samma kosmiska
kraft, gnistrar vi av liv och lust, skrattar mot ljuset
och famnar livet.

å hösten vissnar näckrosens blomma och
stängel, på livets höst kroknar människan och
hennes hölje upplöses.

är det gäller näckrosen vet vi, utan att förund-
ras, att någonstans i djupet finns ju roten kvar
och när våren nalkas sänder roten en ny stjälk
mot den blommande solen.

ära människobarn, var så säker att samma
eviga och kärleksfulla livslagar också gäller för

själ! Dess längtan efter fysisk existens och
kroppslig vår sänder samma skapande lust efter
ett nytt liv i en ny kropp.

en gamla själen får en ny boning och går med
nya minnen mot nya liv. Om och om igen
blommar både näckrosen och människan, för att
i en kosmisk trädgård, någon gång, någonstans,
bli ett med ljuset!

Ett flerdimensionellt under har skett!

I hur många dimensioner lever människan
och från v a r kommer hennes rottrådar?

Den gamla blommans själ i en ny skrud!

vår

BARNDOMSLANDET
N

M

L

u vill jag med musikens hjälp ta med Er
på en musikalisk resa till ungdomens källa -
en tidsresa, fylld av ljusa och vemodiga
minnen från den tid då det lilla barnet
börjar upptäcka och utforska sin värld.

ånga påstår att deras barndom alls inte
var lycklig, men kanske är det först i vuxen
ålder man förstår vad som är livsljus! Även
om det i ens uppväxttid fanns både problem
och besvikelser, finns ändå en myckenhet
av ljusa och varma minnen. En del av dessa
är säkert skapade av barnets förmåga att
drömma fram sin egen önskevärld – om hur
livet borde vara! Att drömma är att skapa
och drömmar kan för det lilla barnet vara
lika verkliga som den vuxnes förenklade
verklighetstolkning.

yssna på musiken och följ med på denna
resa till barndomens värld! Slut ögonen och
låt det förflutna tona fram och levandegöras
i Ditt inre – minns ett skratt, en doft av
sommaräng, en gammal sagobok, röster
och figurer från landet Längesen. I minnets
oändliga värld återser vi även de nära och
kära som vandrat bort i tidens dimhöljda
land. Bortom bortom finns alltid ett nytt
bortom och i denna kosmiska trädgård
möts vi alla igen…

STAR OF MY DESTINATION
M

O

I

T

H

D

ed STAR OF MY DESTINATION vill
jag avsluta denna ljufliga stund och tacka
för trevligt sällskap! Fortsätt att drömma
och längta och bli en själens vagabond.
Upplev alla de sällsamheter, som tillvaron
skänker De i anden fria.

vanför oss gnistrar miljoner stjärnor
och minner om oändligheten och under
våra fötter finns den varma jorden – vårt
gemensamma hem.

hjärtat sjunger glädjen över det brus av
liv och jordisk skönhet som finns överallt
- om man tittar efter förståss…

änk på att i varje människa Du möter
finns en sökande själ och en bit
oändlighet!

os människan finns i sanning den
upptäckarglädje som ger henne de
erfarenheter och livsinsikter som behövs
för den fortsatta färden!

ärför, bli en själens vagabond!!!

RALPH LUNDSTEN

Total time: 65' 02"
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1. SOMMARMORGON 3' 40" SUMMER MORNING
2. BLOMSTERÄNGD 3' 13" FLOWERY MEADOW
3. FRI SÅSOM VINDEN 3' 31" FREE AS THE WIND
4. VÄGSJÄL 3' 57" THE ROAD'S SOUL
5. PÅ DRÖMDA STIGAR 3' 46" PATHWAYS OF THE MIND
6. FRÖJD OCH FÄGRING 3' 27" JOY AND BEAUTY
7. SOLGLITTER 3' 16" DANCING SUNLIGHT
8. ETT SOMMARÄVENTYR 3' 33" A SUMMER ADVENTURE
9. MÅNSILVRAD NATT 4' 13" MOON-SILVERED NIGHT
10. KÄRLEKSLYCKA 4' 26" LOVE'S DELIGHT

11. PRELUDE TO THE FUTURE 6' 36" PRELUDE TO THE FUTURE
12. SOMMARLÄNGTAN 5' 39" SUMMER LONGING
13. BARNDOMSLANDET 5' 20" THE LAND OF CHILDHOOD
14. TRANCE-ACTION 6' 26" TRANCE-ACTION
15. STAR OF MY DESTINATION 3' 27" STAR OF MY DESTINATION

MUSIK & POESI MUSIC & POETRY

PÅ DRÖMDA STIGAR
Op. 613, 2004, Time: 37 ' 02' '

PATHWAYS OF THE MIND

0420

RALPHUS
REX
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Hört och sett
2003

 Till Birgittajubileet 1/6 2003 hade Samara Braga 
till Ralph Lundstens musik skapat Och tiden stod 
stilla, en Virtual Reality-värld som gjorde stor succé 
bland vernissagegäster från hela världen. Förutom 
kungahus, presdenter och ministrar hade även en 
kardinal från Vatikanen anlänt till Vadstena, för 
att beskåda hyllningarna till Den Heliga Birgitta-
året!

 Trolltagen i Storforsen 4–6:e juli, för 16:e året!

 Ralph Lundstendagen i Ersnäs, Norrbotten 
blev den av den 5 juli, 2003.

 2003 års AFS-dag den 16/8 blev en stor succé, 
med bl a framförande av scener ur kommande 
Glasblåsarens barn.

 Nationalälvdagen inföll även den 16:e augusti, 
med traditionsriktigt framförande av Sommar-
längtan ur Nordisk Natursymfoni nr 4 ”En Som-
marsaga”. Även detta år var det fackeltända båtar 
som stämningsfullt paraderade nerför forsarna 
under musikframförandet.

 Glasblåsarens barn, musikal/barnopera,   hade 
som planerats premiär på Vasateatern den 7:e 
oktober för skolor och familjeföreställningen ck 
sin mera pampiga premiär den 11/10.

 I Storkyrkan den 13:e december spelades tra-
ditionsenligt ”En Midvintersaga” av organisten 
Håkan Martinson.

2004
 Under 2004 har Radio Stockolm vid era till-
fällen uppmärksammat arbetet med att göra en 
stiftelse av Ralphs rosa hem och sagoslott, bl a 
intervjuades Ralph den 28/1 och Nacka kommuns 
ledare den 3/3.

 Den 16:e februari 2004 erhöll Ralph Lund-sten 
i Madrid ”Albert Schweitzers Medal for Sience and 
Peace — 50 Anniversary Nobel Prize of Peace”

 Ralph Lundstendagen blev 2004 den 10/7 och 
då framfördes en speciell dansföreställning till hans 
musik i den nyrustade gamla ladu-gården. Dansen 
handlade om ”Den kvinnliga mystiken” och var 
komponerad av Marina Palovaara.

 AFS-dagen 2004 var i liten skala den 21/8.  
Föreningen har inga pengar till att trycka och 
sända ut Bulletin och därmed omöjliggjordes årets 
inbjudan. Endast de som hörde av sig ck veta att 
vi skulle ses den 21. Vädret var vackert och mötet 
var lyckat.

 Den 21 augusti rdes Nationalälvdagen både i 
Kalix och Torne älv till Ralphs musik.

PS Hösten 2003 bytte Ralph skivbolag från Sony 
Music till Bonnier Amigo. I samband med det 
återutgavs gamla utgåvor med nya skiv-nummer, 
samt en del helt ny musik. DS
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Kommer...
 Ny CD, På drömda stigar, släpps under tidiga 
hösten – ett måste för alla AFS-are!

 ”En Midvintersaga” kommer även detta år att 
framföras i Storkyrkan. Datum 11:e december kl. 
13.00.

 Inom kort kommer möjligheten att beställa DVD 
med Glasblåsarens barn och Sex kortlmer av 
Ralph Lundsten.

 På CD kan man också beställa det sommarpro-
gram som Ralph gjorde 2004, vilket den snorkiga 
Bibi Rödöö ej behagade sända…

Den som är intresserad av ovanstående titlar kan 
lämpligen kontakta Ralph per e-post:  
Ralph.Lundsten@Andromeda.se

Först 
kommer 
vintern 

med snö-
flingedans 
och stjär-

neljus

Sedan kommer den ljufliga sommaren igen!!!
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Läst i tidningar...
DAGENS NYHETER 2003-05-16, METRO 
2003-05-17, KATRINEHOLMSKURIREN 
2003-05-17, NACKA VÄRMDÖPOSTEN 
2003-05-27
Rubrik: Ralph Lundstens hus inget för reger-
ingen 
Marita Ulvskog gör en ekonomisk bortförkla-
ring…

En del insändarprotester mot  regeringens märk-
liga beslut nns bl a i EXPRESSEN 2003-06-
16 & KVÄLLSPOSTEN 2003-06-10 
Rubrik: Tänk om kulturministern

NEJLIKAN Nr 2 2003-05 
Rubrik: Kosmokomik & Kluriga frågor och svar 
Teaterorden Nejlikan presenterar Ralph Lund-
stens Lustbarhetstexter.

EXPRESSEN 2003-05-25 
Rubrik: Nu skall det vara äkta norrlänning
Personer som man måste känna till som norr-
bottning, bl a Ralph Lundsten

PITEÅ-TIDNINGEN 2003-06-24 
Rubrik: Trolltagen satsar på nytt publikrekord

HAPARANDABLADET/HAAPARANNAN-
LEHTI 2003-08-19 
Rubrik: Duell vid nationalälvdagsrandet 
Bl a om SOMMARLÄNGTAN, den musik  som 
Ralph Lundsten tillägnat denna älvens egen dag.

METRO 2003-10-06 
Rubrik: Musikalhatare skrev musik till barn-mu-
sikal
Om Glasblåsarens barn

GEFLE DAGBLAD,SÖLVESBORGS-
TIDNINGEN,KARLSHAMNS ALLEHAN-
DA, SMÅLÄNNINGEN, BLEKINGE LÄNS 
TIDNING, SMÅLANDSPOSTEN, LJUS-
NAN 2003-10-06
Rubrik: känt folk, Ralph Lundsten fyller 67 år

VESTMANLANDS LÄNS TIDNING, GE-
FLE DAGBLAD & ESKILSTUINA-KURI-
REN/STRENGNÄS TIIDNINGAR 2003-10-
10
Rubrik: Glasblåsarens barn – mörk lm blir glad 
musikal
Om uppsättningen av Glasblåsarens barn.

1986

DAGENS NYHETER 2003-10-13
Rubrik: Ett gäng bekanta
Recension av Glasblåsarens barn

SVENSKA DAGBLADET 2003-10-23
Rubrik: Förackad ytlighet och tjo och tjim för 
barnen
Recension av Glasblåsarens barn.

ALLAS VECKOTIDNING 2003 – Nr 52
Rubrik: Skär och galen.
Frankenburg, Sveriges första rosa hus

NORRBOTTENS-KURIREN 11-07
Rubrik: Kulturhus blir ett hälsohus.
Om kända Norrbottningar.

FALKÖPINGS TIDNING 2003-12-06
Rubrik: Ralph Lundsten till Dockskåpet
Om en utställning till Ralphs musik.

FALKÖPINGS TIDNING 2003-12-20
Rubrik: Ralph Lundsten invigde ”Änglar i Dock-
skåpet”.
Jan Tom Van Den Bergens konstutställning till 
Ralph Lundstens musik.

VÄSTGÖTABALDET 2003-12-20
Rubrik: Ralph Lundsten invigde ”Änglar i Dock-
skåpet”.

HÖGANÄS TIDNING 2004-01-15 och 
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR 
2004-01-13
Rubrik: Lunchmusik med midvintermusik.
Julkonsert med den Lundstenska EN MIDVIN-
TERSAGA i Himmelfärdskyrkan.

IVA-AKTUELLT 2004-02-11
Rubrik: Ralph Lundsten skapar skön musik med 
teknik
Stor teknisk/vetenskaplig artikel om Ralph Lund-
stens skapande liv.

MITT I NACKA 2004-02-09
Rubrik: Lundstens villa kan bli museum
Efter regeringens nej går Nacka kommun in för 
att hjälpa till med skapande av en stiftelse.

DAGENS NYHETER 2004-03-13
Rubrik: Prisprolen – Han blir aldrig profet i 
Sverige
Om att Ralph Lundsten ck Albert Schweitzer-
medaljen för vetenskap och fred.
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HEMMETS JOURNAL 2004-06-03
Rubrik: Cafékarta
Tidningen uppmanar sina läsare att inte missa 
Ralph Lundstengården.

STOCKHOLMS FRIA TIDNING 2004-04-03
Rubrik: Ingenting från Lundsten
Tidningen kommenterar kulturminister Marita 
Ulvskogs avböjande av donation av Ralphs hem 
och musikstudio ANDROMEDA.

RESUMÉ 2004-04-29 
Rubrik: Köp Ledins villa 
Tidningen kommenterar att Ledins fester endast 
överträffades av Ralph Lundstens årliga träd-
gårdskonsert.

SVENSKA DAGBLADET 2004-06-08 
Rubrik: Riklig dos av döden hos sommarpratare
Insändare efterlyser livsbejakande Ralph Lund-
sten som sommarpratare.

DAGENS NYHETER 2004-07-02
Rubrik: Fråga-svar
DN citerar elektronmusikern Lundsten: rock och 
pop är en folksjukdom.

SEX Nr 15
Rubrik: Ralph Lundsten
En 8-sidig stor intervju om allting och med na 
bilder.

NSD 2004-04-09
Rubrik: Kvinnlig mystik när Palovaara speglar 
Lundsten
Intervju med koreografen Marina Palovaara

NORRBOTTENS-KURIREN 2004-07-10
Rubrik: Logen renoverad – dags för fest.
Den gamla ladugården har restaurerats och in-
vigs med en dansföreställning.

NSD 2004-07-10
Rubnrik: Drömmare på hemmamark
Stor intervju med Ralph Lundsten.

PITEÅ-TIDNINGEN 2004-07-10
Rubrik: Ralph Lundstens drömmar blir elektro-
niska toner
Stor intervju med allkonstnären Ralph Lundsten.

HAPARANDABLADET 2004-08-20
Rubrik: Nationaldagen ras på lördag med Na-
tionalälvdagshymnen av Ralph Lundsten.

Läst i tidningar...



10



11

������������ ��� ���� ������� ����� �������� ���������� ���� ������� ���� ������ ���� ����� ������ ���������
������������������� ������ ������������������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ������� ����

�������������� ���� ������� ������� ���� �������� ��������� ��� �������������������� ����� ������� ����������� ������

������������
������� ����� ������� ��������
���� ����������
�������������� ������
����� � ���� �����
����� �������� �����

������������ ��� �������������

���� ��������� ���� �������������� ����� ����� ���������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� �������� ��������� ����������� ��� ����
���������� ���� ������������ ������� ������� �� ����� ������������ ����� ������ ������ �������� ��� ��������� ������ ���� ���������
���� ������ ������������ ��� ���� ����� ������ ������ ���������� ����� ���� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� �������� ������
���� ����� ��������� ������ ������ ��������������� ����� ������ ��� ��������������

��������� �������� ���� �������������� ��������������
������� ������������ ������� �������������� � �����

����� �� ������
������������� ���� �� ��
���� ��� �����

����� ������ ��� ��

����������������� � ���� ����
� ��� �����

��������������� ������� � ����� � � � � �
������ ��� �������� ����� � � � � � � ����� � �����
������ ������� ����

����� ������� ��������������� ���
������ ��������

�������
��� ������� �� �����

�
������� �� ���� ��������
���������� ��� ���� ��

���������� ���������
�

�
���

����������
�������

�����

��������� ��������
���������� ������ ��� ������� ���� ���������� �������������� ��� �������� ����������� ��� ���� ���
��������� ��� ����� �������� ��������� ������������� ��� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���

�������
��������
��� �����
�����



1212



1313



14

ELEKTRONISK MUSIK FRÅN 60- OCH 70-TALET (BOX med 4 CD)
ACD 27: Through a Landscape of Mirrors, Tellus, Fågel Blå, VINTERMUSIK: Kyla, 
Norrsken, Snöstorm), jul. Feel It, Mizar.
ACD 28: Ems nr 1, Visioner av flygande tefat, Oj, Kalejdoskop, Aloha Arita, 
Energy for Biological Computer, Atomskymning, PÅ VINGLIGA TÅR: Scen-dröm, 
Hållistång, Pas de Plask, Perpetum Repeteum, Nervdallring, La Grande Pre-
miére. SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL: Inledning, Pastoral, Espressivo, 
Finale Fantastico. 
ACD 29: ERIK XIV: I fängelset, Manteldans, Kröningen, Sturemordet och 
Vansinnesscen, Bockdansen, Säckmordet, Trasbröllpet och ERIK XIV:s död. 
GUSTAV III: Operamaskerad, Spegelkabinett, Skrattskärvor, Idyll och Panik, 
Konspiration, Tjusarkonung, Masque, Comédie, Dödsläger.  Rist-ningar, GUN-
NAR PÅ LIDARÄNDE: Ringdans, Vid havet, Bröllop, Smör-stölden, Örfilen, Inför 
tinget, Avsked till hembygden, Striden och Hall-gerdurs hämnd.
ACD 30: Horrorscope, MIDNATTSTIMMEN: Gengångarnatt, De huvud-
lösa damernas dans, Monstermåltid, Seans, Spökbal, Skrattsymfoni. Den 
ystra kärleksjakten, Upptåg i sommarhagen, I luden grotta, Ode för vilsen 
själ, HEAVEN BY NIGHT: Cosma Nova, Robbie is Dancing the Waltz, Iona 

Här följer en komplett diskografi från 1964 till 2004 – på EP/singlar, LP, kas-
setter, CD, samt diverse samlingsutgåvor som innehåller Lundsten-musik, eller 
där Lundsten har medverkat.

RALPH LUNDSTEN

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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COMPACT

DIGITAL AUDIO

Elektronisk musik

BIEM/n©b

ACD 27

1. THROUGH A LANDSCAPE OF MIRRORS
2. TELLUS 3. FÅGEL BLÅ

4-7. VINTERMUSIK
8-9. FEEL IT
10. MIZAR

RALPH LUNDSTEN

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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COMPACT

DIGITAL AUDIO

Elektronisk musik

BIEM/n©b

ACD 28

1. EMS NR 1 2. VISIONER AV FLYGANDE TEFAT 3. OJ
4. KALEJDOSKOP 5. ALOHA ARITA 6. ENERGY FOR
BIOLOGICAL COMPUTER 7. ATOMSKYMNING

8-13. PÅ VINGLIGA TÅR
14-17. SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL

RALPH LUNDSTEN

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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COMPACT

DIGITAL AUDIO

Elektronisk balettmusik

BIEM/n©b

ACD 29

1-7. ERIK XIV
8-16. GUSTAV III
17. RISTNINGAR

18-25. GUNNAR PÅ LIDARÄNDE

RALPH LUNDSTEN

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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COMPACT

DIGITAL AUDIO

Horrorscope

ACD 30

1. HORRORSCOPE 2-7. MIDNATTSTIMMEN
8. DEN YSTRA KÄRLEKSJAKTEN 9. UPPTÅG I SOMMARHAGEN

10. I LUDEN GROTTA 11. ODE FÖR VILSEN SJÄL
12-14. HEAVEN BY NIGHT 15. WAVES OF DARKNESS

16. NATTMARA

BIEM/n©b
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Ralph Lundsten
i augusti månad, 

anno 2004
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NORDISK NATURSYMFONI NR 1 & 2 ”STRÖMKARLEN & JOHANNES OCH HULDRAN” ” ”
Artikel

NORDISK NATURSYMFONI NR 3 EN MIDVINTERSAGA” ”
NORDISK NATURSYMFONI NR 4, 5 & 7 EN SOMMARSAGA , TROLLTAGEN &” ” ” ” ”ÅRSTIDERNA”
NORDISK NATURSYMFONI NR 6 DRÖMMARNAS LANDSKAP” ”

NORDIC LIGHT (Samlingsskiva med mjuk nordisk musik)

COSMIC PHANTAZY (Kosmiska fantasier)

FESTLUST/HAPPY EARTHDAY (Rytmiska roligheter och romantik)

JOHANNES OCH HULDRAN (Berättare: Max von Sydow)

PARADISSYMFONIN & FADERVÅR (Dramatisk balettmusik)

HORRORSCOPE (skräckmusik från CD-boxen, pappersfodral, endast 50:-)

LUSTBARHETER Bok 125:-

Namn:

Jag vill bli medlem i Andromeda Fan Society!

Bostadsadress:

Postadress:
E-post:

RELIEF i vit marmorit (liten upplaga) Endast 1500:-

Sänd medlemsanmälan till:
E-post: medlem@Andromeda.se

Joakim Walldén, Apollovägen 30, 132 44 Saltsjö-Boo

Ange antal böcker

Telefon:

Ange antal reliefer

Ange antal noter

Andromeda Fan Societys beställningslista för
förskottsbetalning – som ger gratis porto!

Beställ via hemsidan, www.andromeda.se,
eller av Inga Blom på pg 472 01 33-0.

Glöm inte att notera önskade artiklar på postgirotalongen!
Ljuskärrsvägen 109, 133 31 Saltsjöbaden.

NOTER: Ut i vida världen, piano, text på sju språk 50:-
NOTER: The Symphony of Joy, klaverutdrag 75:-
NOTER. En Midvintersaga, orgelversion 75:-
NOTER: I vida världen, körnoter – Lönnå 25:- Westling 25:-
PARTITUR: En Sommarsaga 150:-
PARTITUR: Pompata (ur Paradissymfonin) 100:-

Ralphs sommarprogram: Nu finns möjlighet att (privat, för AFS-medlemmar) ordna CD-kopior från radiosänd-
ningarna. Texterna finns visserligen i boken LUSTBARHETER, men i radioprogrammen har man både Ralphs röst
och musikvalet till kåserierna. På grund av tidslängden blir det två CD per program, före och efter nyhetsavbrotten.
Sommarprogram 1981 (2 CD) 220:- (OBS inklusive porto!)
Sommarprogram 1984 (2 CD) 220:- (OBS inklusive porto!)
Sommarprogram 1989 (2 CD) 220:- (OBS inklusive porto!)

Kosmisk hälsning

CD-skivor 95:- Dubbel-CD 170:- CD-box 330:- Affischer 50:- Vykort 5:-

ETT LIV I SYNT Skolmaterial med kända melodinoter och färdiginspelade musikbakgrunder på medföljande CD 200:-

Dubbel-CD MUSIC FOR RELAXATIONAND MEDITATION (för avslappning och meditation)
Dubbel-CD DREAMLIGHT (För drömmerier om kärlek och natur.)

CD-box ELEKTRONISK MUSIK FRÅN 60- OCH 70-TALEN (4 CD)

CD-box NORDISKANATURSYMFONIER (4 CD med samtliga 7 natursymfonier)

PRELUDE TO THE FUTURE (Resor I inre och yttre rymder)

JOY & LIGHT (Klassiska pärlor)

SUITE ANDROMATIQUE (Elektronisk och minimalistisk musik)
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Utnämnd till Luleå-ambassadör 1999

Invald i London Diplomatic Academy 2000

Elektronmusikens Oscar 1997

Livskärlek – Musikmuseets  
Ralph Lundsten-utställning  

2000

Fantasin är en del av vår verk-
lighet – Musikmuseets Ralph 
Lundsten-utställning 1991–92

Kristina som driver Ralph 
Lundsten-gården i Ersnäs, 
Norrbotten (0920-310 54) 
här tillsammans med Ralph.

Albert Schweizer-medaljen för vetenskap och fred 2004

Alla dessa bilder och 
många er, nns att 

ladda ned från www.an-
dromeda.se/pressbilder


