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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 Androme
da, 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 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!
Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och Ingrid Ringström. Föreningen har nu
fyllt 23 år och detta är nummer 46 av AFS-Bulletinen!!! Vi är dessutom med våra drygt 1 900 medlemmar en av
Sveriges största privata kulturföreningar!

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!
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Insändare...
Redaktionen ber att få tacka för telefonsamtal, brev och mail, med positiva hälsningar, dikter och bilder!!!

Till Ralph

Broder

Jag öppnar mina sinnen
för stjärnenattens skönhet
dricker mig otörstig
av dessa sfärernas symfoni
som varje natt ljuder
för alla öppna sinnen
som Ralph Lundsten fångat

Kan inte beskriva
den lycka som Du
har givit mig med
din underbara musik
den har fyllt mitt sinne
med så sköna symfonier
Med din musik, Ralph
har Du givit mig
det innersta av allt
som harmoni kan ge
den har fyllt min själ
och följer mig överallt.

Min själ är ett med
dessa sköna symfonier,
då far den ut i den
vida strålande rymden
blir helt betagen, berusad,
av allt det underbara
som Ralph har gett mig.

Den har inte något slut,
ty den är sprungen från
ditt innersta väsen
den tonar fram,
överglänser allt annat
den är överjordiskt skön
de har givit mig nya
nya sköna världar!

Där blir jag en symfoni
som Ralph har skapat
där blir jag levande,
ty där är den verkliga
frihetens gyllene paradis,
den oändliga evigheten,
lycksalighetens ängder
där svävar jag på drömda sitgar

Edwin Jonsson, Ljungby

Inga Blom från en AFSdag 1987, på bilden flankerad av AFS bildare Birger Thor och Andromedaren själv, Ralph

Vår kära medlem i AFS, Inga Blom, har dessvärre avlidit. Inga var en av de drivande krafterna i föreningen och skötte bl.a. skivförsäljning och kontakt med AFS medlemmar. Många minns också hennes
värdskap för AFS-träffarna, där hennes positiva glädje var en stor tillgång.
Tack Inga för allt Du gjort för AFS och för mig personligen!!!
Ralph Lundsten
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Huvudman är Nacka kommun i
samarbete med Ralph Lundsten.
Förslaget är utarbetat av emotion.

Projekt för att skapa ett museum
kring Ralph Lundstens hem och bild& elektronmusikstudio Andromeda.

frihet i tid och rum
välkommen till
trollskogen och
kosmos oändlighet!

Besökare:
”Längs en gång med betongplattor, som att vandra i en rymd, och på
en glasbro över en bäck närmade vi oss en glasad gång, riktad som en
stjärnkikare upp mot himlen.”
”Ett halvplan upp, innanför en entré med garderob och butik, möttes
vi av Ralphs musik och till vänster om oss kunde vi se en dome, likt
ett landat rymdskepp…”
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Uppdrag: Hur kan en levande verksamhet med
Andromeda och Villa Frankenburg som nav för enskilda besökande turister
(när & internationella),
studerande (skola & musikskola) och besöksgrupper
från både företag, organisationer och Andromedas
vänkrets se ut?

Besökare:
”Domen, eller globen, visade sig innehålla ett planetarium med det runda
golvet täckt av kuddar omslutet av en
cirkelformad bänk.”
”Ett ljud- och ljusspel för alla sinnens
tog med oss på en resa genom Ralph
Lundstens värld”
”Därefter fick vi en vägvisande introduktion av guiden – in i elektronmusikens
värld…”

Skapa & förstå
Besökare:
”Caféet, fick vi senare veta,
kunde också hyras som konferenslokal för mindre grupper,
och kombineras med visningar.”
”Jag åt en vegetarisk måltid med
namnet The Joy of Being Alla
rätterna hade namn efter Ralph
Lundstens musik.”
”Vilken utsikt, det kändes som
att sitta i rymden…”
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Hört och sett
 2004-12-1 I Storkyrkan spelades traditionsenligt EN
MIDVINTERSAGA av organisten Håkan Martinson.

 2005-06-01 Under våren har museiplanerna på Ralph
Lundstens hem fortsatt med oförtruten flit. Den 1:a
juni kallade Nacka kommun till presskonferens i Diesel-verkstaden för att presentera RALPH LUNDSTENS
UNIVERSE (se sidor 4 och 5).

 2004-12-23 spelades i P2 nordisk NATURSYMFONI
NR 3 ”EN MIDVINTERSAGA”
 2005-02-22 AFS fyllde 23 år.

 TROLLTAGEN i Storforsen 7–9:e juli.

 2005-03-23 releasades ny CD: LIKE TH WIND MY
LONGING.

 Ralph Lundstendagen i Ersnäs, Norrbotten blev
den 9:e juli, 2005.

 Under 2004 har Radio Stockolm fortsatt uppmärksamma arbetet med att göra en stiftelse av Ralphs
rosa hem och sagoslott, bl.a. intervjuades Ralph och
Nacka Kommuns ledare.

 Nationalälvdagen firades i augusti bl.a. på Kalix och
Torne älvar, med traditionsriktigt framförande av
Sommarlängtan ur Nordisk Natursymfoni nr 4 ”En sommarsaga”. Även detta år var det fackeltända båtar som
stämningsfullt paraderade nerför forsarna under musikframförandet.

Trolltagen och Ralph
Lundstendagen 2005
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Kommer...
 Ny bok planeras. Den skall heta HAPPY EARTHDAY
– Lustbara kåserier, som både innehåller Ralphs
sommarprat från 2004 (som dessvärre inte sändes,
utan ”valdes bort” av Bibi Rödöö…) samt de gamla
kära kåserierna från 1981, 1984 och 1989.

 EN MIDVINTERSAGA kommer även detta år att framföras i Storkyrkan före jul. I skrivande stund har vi inte
fått datum, men det lär bli runt Lucia.

Ralphs ålderstrappa

4 månader
4 år

14 år

26 år

28 år

29 år

36 år

42 år

47 år

41 år

39 år

40 år

49 år

51 år

60 år

763 år

67 år

68 år

Läst i tidningar...
GEFLE DAGBLAD m.. tidningar runt om i Sverige 2004-10-06

DAGENS NYHETER 2005-05-04

Rubrik: Känt folk fyller
Tonsättaren Ralph Lundsten fyller 68 år i dag.

Rubrik: Långt borta och nära
Martin Nyström skriver om elektronmusik och
Ralph Lundsten i synnerhet.

RESIDENCE O406 2004-10-28

NACKA VÄRMDÖ POSTEN 2005-05-31

Rubrik: Här planeras centrum för elektronisk
musik
Handlar om Nacka kommuns arbete med ett
omvandla Ralph Lundstens hem till ett museum
och på tomten även bygga ett planetarium.

Rubrik: Lundstens universum
6-sidigt färgreportage av hög kvalitet

LUSTJAKT 0401 2004-12-14

Rubrik: Vallpojken som fått sitt eget levande
minnesmärke i Ersnäs
Färgreportage om Ralph Lundstengården.

ÖGONTRYCKET 2005-1

Rubrik: Glaukomikern i Andromeda
Ralph Lundsten intervjuas av Glaukomförbundet.

IVA-Aktuellt 0409 2004-12-15

Rubrik: Dröm Dig bort med Andromeda i jul
Om att Andromeda är en del av vårt moderna
kulturarv.

SVENSKA DAGBLADET 2005-06-22

Rubrik: Kosmisk studio blir syntcentrum
Svenska dagbladet intervjuar Ralph Lundsten
om hans liv och blivande museum.

MITT I NACKA 2005-01-04

Ödesdiger brand tog Nymans konstskatt
Reportage om en brand- och inbrottsvåg, där
tidningen skrev att ”lyckligtvis drabbades inte
Ralph Lundstens rosa träslott av inbrottsvågen…

DAGENS NYHETER 2005-06-02

Ralph Lundstens hem blir museum
Notis om museiplanerna.

LYSEKILSPOSTEN 2005-01-19

STOCKHOLM CITY 2005-06-03

Rubrik: Min drömträdgård
I Mar-Loou Bruzelius Hellsborns trädgårdsShangri-La, skall det nnas Ralph Lundstens
natursymfoni och slöjdans av Helsingborgs
ickorna.

Rubrik: Ralph Lundstens rosa villa ska bli museum
Färgbild och liten notis om museiplanerna.

NORRBOTTENS-KURIREN 2005-06-04
Rubrik: Ralph Lundstens eget universum
Om museiplanerna.

HENNES 2005-02

Rubrik: Hur bor Du
Josene Crafoord tycker att Ralph Lundstens
hem är det häftigaste hon sett – väldigt kul hus.

SUNDSVALLS TIDNING 2005-06-05

Rubrik: Ralph Lundstens hem blir museum
Notis om museiplanerna.

DAGENS NYHETER 2005-04-14

Rubrik: Hybridmusik, rariteter från tiden då Sverige började groova.
Handlar bl.a. om att Ralph Lundsten ingick i
CD: Groove på svenska.

TRANÅS TIDNING, VETLANDA-POSTEN och
SMÅLANDS TIDNING 2007-06-07
Rubrik: Ralph Lundstens hem blir museum
Små artiklar om museiplanerna.

SVENSKA DAGBLADET 2005-04-25

SVENSKA DAGBLADET 2005-06-08

Rubrik: Friska öron behövs på radions P2
Ralph Lundstens insändare om hur P2 bör skötas och om att vi inte behöver två symfoniorkestrar i Stockholm.

Rubrik: Saknar Ralph Lundsten som sommarvärd.
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Läst i tidningar...
MITT I VÄRMDÖ och
MITT I NACKA 2005-06-28

PITEÅ-TIDNINGEN 2005-07-06

Rubrik: En rosa drömgåva
Färgreportage och intervju med Ralph Lundsten.

Rubrik: Årets Trolltagen redan succé
Reportage om baletten Trolltagen och de medverkande.

MOTALA TIDNING och VADSTENA TIDNING

NORRBOTTENS-KURIREN 2005-07-09

Rubrik: Bli trolltagen vid forsen
Rubrik: Vem vill ha ett musikaliskt planetarium?
Stort färgreportage om baletten Trolltagen.
Intervju och färgreportage med Ralph Lundsten.
STOCKHOLM CITY ● FREDAG 3 JUNI 2005
7
NÖJESHELGEN

Dj:ar gör upp om SM-titel

Tidigare okänd staty
BORÅS TIDNING 2005-07-08
värd 13 miljoner

SUNDSVALLS TIDNING 2005-07-01

En tidigare okänd
Rubrik: Han vill frysa lyckanbronsstaty
beställd av den
mäktiga familjen Medici
Intervju med Ralph Lundsten.
på 1600-talet ska säljas på

Rubrik: Han vill frysa stunder av glädje
Intervju
med
Lundsten.
MUSIK.
Två analoga
skiv- Ralph
GÅR PÅ STORA MONDO
spelare, en mixer och sex
minuter. Det är allt de tävlande i Dj-SM har på sig för
att visa vem som äger scenen i morgon.

auktion i London. Enligt

Vad: Dj-SM.
Var: Stora Mondo, Medborgarplatsen 8.
När: I morgon 21.00–03.00.

BBC News har skulpturen
VÄSTERBOTTENS-KURIREN
2005-07-18
värderats
till drygt 13 miljo-

NORRBOTTENS-KURIREN 2005-07-06

ner kronor. Verket förestäl-

Rubrik: Världsrekordhållare ler
i musik
storhertigen Ferdinando de Medici på hästrygIntervjuserien
Entusiasterna
startar
med
och är skapat
av denstort
20 STOCKHOLM gen
ﬂorentinske skulptören
reportage och intervju av Ralph
Lundsten.
Giuseppe
Piamontini.

Rubrik:
Årets Trolltagen med proffsdansare från
Förra året ﬁrade arrang- att någon har
emanget
Luleå20 år och för- tänt eld på skivhandstippade Kid Sid tog spelarna och en
annan har ställt
hem
segern.
I år är det uppTrolltagen.
Om
baletten
till åtta nya förmågor att sig på dem. Det
visa vem som ska representera Sverige i Dj-VM i London i 25 och 26 september.
– De ﬂesta tror att Kid Sid
tar hem det även i år. Men
jag vet att erfarne stockholmaren PraoD är väldigt sugen på revansch. Och allt
kan ju hända, alla kan
snubbla, säger arrangören
Mats Hökdahl.
Varje tävlande har sex
minuter på sig att visa vad
de går för inför juryn som
bland annat består av Kool
Keiths dj Kutmasta Kurt,
dj:n WillRock och Salla från
Latin Kings.
– Det gäller att vara kreativ. Tidigare år har det hänt

är bara trams,
det är det musi- Mats
kaliska som räk- Hökdahl.
nas, tycker Mats Hökdahl.
Från början bestod den
tävlande musiken mesta av
diskobeats. Men sedan slutet av 1980-talet har hiphopen tagit över helt.
– Man kan tro att det
stagnerar. Men hur stillastående det än ser ut dyker det
alltid upp någon som hittat
på någonting som ingen annan gjort. Som all annan
populärkultur återupplivar
hiphopen sig själv, säger
Mats Hökdahl.
Annah Björk

annah.bjork@city.se, 08 506 563 05

PM

Ralph Lundstens
hem blir museum
Tonsättaren Ralph Lundstens
hem i Nacka kan bli museum. Ett
förslag har tagits fram på att göra
hans rosa Villa Frankenburg och
Andromedastudion vid Skurusundet i Nacka till ett kombinerat
elektronimuseum och museum.
Projektet, som går under namnet
”Ralph Lundsten Universe” är
framtaget av Nacka kommun, men
bakom det står även Musikmuseet,
Stockholms stad samt Sveriges
Rese- och turistråd.
Ralph Lundsten, som donerar
tillMen
projektet,
är en
av
Kid Sid vann SM-titeln förra året och är favorit isin
år villa
också.
det är tuff
konkurrens
enligt
världens främsta kompositörer av Foto: DJ-SM
arrangören Mats Höhdahl.
elektronmusik. Nacka kommun
hoppas på att museet kan stå klart
om cirka två, tre år.
DN

Kool Keith förgyller festen
MUSIK. Dj-SM i all ära. Mest

stolt är arrangören över att
ha lyckats få hiphop-legenden Kool Keith till ett uppträndande under kvällen.
Han har släppt över 30
album under 25 olika namn.
Kool Keith bor i New Yorkstadsdelen Bronx och är en
myomspunnen man. Mentalsjukhusvistelser fram
och tillbaka har fått honom
att framstå som en galen

konstnär snarare än en vanlig rappare.

Den störste
– Han är en svår kille
som inte valt att inrikta sig
på politiska ämnen. Många
droppar honom som den
största och det är tack vare
honom grupper som Outcast låter som de gör, menar
Dj-SMs arrangör Mats Hökdahl.

Kool Keith har varit rappar sedan 1984 då han slog
igenom med Ultramagnetic
MC’s och har satt spår med
1996 års ”Dr Octagonecologyst” under namnet Dr
Octagon.
– Han är den vassaste
mc’n men anpassar sig inte
efter månadens trend, därför gör han ibland de bästa
albumen och i bland riktiga
ﬂoppar.
Annah Björk

Kool Keith kommer till Dj-SM.

Foto: DJ-SM

Stan fylls med

1995: -

KONST. Det är inte många
som får ställa ut i Operans
guldfoajé. Men eleverna på
Kungsklippeskolan får. I
dag har eleverna i årskurs
nio vernissage på sitt terminslånga samarbete med
Operan. De har med pennor, penslar och lera följt
Kungliga balettens repetitioner och föreställningar
under hela våren. Och försökt att både två – och tredi-
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vemod när Anna Oxenstrand
på onsdagen tog steget ut i
vuxenvärlden. Ett knappt 100tal elever vid Täby Enskilda
Gymnaium var bland länets
första med att sjunga om en
framtid fylld av ljus och drömmar.

NATIONAL-

(ord 2995:-)

DAGEN

S:t Eriksgatan 39

Anatomi i rörelse –
barn tecknar balett

i världen, och har setts av
över 23 miljoner människor.
I Sverige ligger siffran på

SCEN. Dirigenten Neeme
Järvi har hoppat av jobbet
att dirigera Staffan Valdemar Holms uppsättning av
”Nibelungens ring” på
Kungliga operan. Enligt ett
pressmeddelande är det
hälsoskäl som ligger bakom.
TT Spektra

Vi har det bra, här bak i studentbilen. Anna Oxenstrand, Täby Enskilda
chel Aronsson, efter onsdagen mösspåtagning. Bakom ratten pappa K

En av skulpturerna på utställningen. Foto: HELENE FAHL

Att påstå att ”Mamma
mia!” gjort succé även i
Sverige är ingen överdrift.

MUSEUM. Musikkonstnären Ralph Lundstens rosa
villa ska bli museum. I alla
fall om allt går enligt den
originelle musikskaparen
och Nacka kommuns planer. I onsdags presenterade
man planerna på Ralph
Lundstens Universe, skriver Svenska Dagbladet.

ALI
C
SPE NING
TID Champagnen hade smak av

kritad festkostym

Den svenska uppsättningen av ”Mamma mia!”
har nått sin 100:e föreställ-

Foto: PRESSENS BILD

Ralph Lundstens rosa
villa ska bli museum

PM

Bräda brudgummen!

Charlott Strandberg (Tanja), Gunilla Backman (Donna) och Sussie Eriksson (Karin) i ”Mamma
mia!”.
Foto: PRESSENS BILD

Ralph Lundstens rosa villa.

Dirigenten hoppar av
”Nibelungens ring”

Nu är ”Mamma mia!”
stor i Sverige också

MUSIKAL.

KONST.

– Det känns
omtumlande,
skönt
förAllt du behöver
veta
för att
ﬁra
stås, men också vemodigt. Jag har
dagen i Stockholm
haft tre fina årpå
med bästa
bra lärare och
fina kompisar.
Det blir svårt
att skiljsätt läser du
i Stockholm
City
as, berättar Anna, väl placerad, och
den 6 juni.uppvaktad, i kortegebilen.
Årets studentfirande, med tutande
lastbilar, hårdrockstoner, välputsade
”limos” och ”nedcabbade” sportbilar
blir en välbekant inslag i gatubilden
närmaste två veckor.
MED PAPPA KENNETH

bakom rat-

tidningen AGI, Aktuell Grafisk
mation.
– Jag vill gärna bli journalist,
Anna roat.
Täby Enskilda är ett mediegy
sium med fyra program och tre i
ningar, kultur, samhällsvete
och internationell politik. Ann
hennes kompisar, har verktyge
väntar tillämpning, i sökandet
det framtida yrkesvalet.
– Men först är det fest som g
skrattar Anna, med vännerna M
Aronsson, Therese Sjöblom och
Hamelius.

TRAFIKPOLISEN UPPMANAR S
holms bilister till ökad vaksa
fram till och med fredag i
vecka, då årets studentfirand
räknas var över.
Varje år inträffar flera allv
olyckor då studenter, eller me
re, fallit av lastbilsflak och sk
Polisen vädjar också till korteg
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SvD torsdag 2 juni 2005

Kosmisk studio
blir syntcentrum
ONSDAG 4 MA J 2005

SKIVOR

varianter av kända och inte fullt så
kända sånger, ibland omgjorda till
den grad att man behövt musikaliska arkeologikunskaper för att spåra
De som sett Trent
ursprunget. Men den här gången
Reznor som en
rör det sig om en tvärtom-variant,
snyggt nedtjackad
tolv nya sånger som ändå frestar
domedagsprofet
till gissningar om ursprunget. För
HÖGT SKATTAD KONST Japanska skattetjänstekanske blir besvikna
influenserna från de stilbrytningar
män plockar fram vad som tros vara en Picassopå hans nya stil:
som särskilt intresserat Robert
drogfri, disciplinerad och med
Plant – hårdrock ihoplänkad med
målning vid en auktion i Yokohama. Verket, som
svällande muskler.
psykedelia, kryddat med nordantas vara en av fyra skisser till ansikten som Pi-Som vanligt har det tagit ett
afrikanska klanger och några stänk
för honom
att
casso målade mot slutet av sitt liv, beslagtogshalvt decennium
Ett
kosmiskt
paradis,
ett muav blues och country
– leder allt
spela in en ny skiva. Han har
som oftast tankarna in på sånger
hos en skattesmitare och såldes i går till ett kineseum,
planetarium,
experiägnat en stor del av den tiden åt
från Led Zeppelin-epoken och
att pussla ihop mentverkstad
skärvorna av sig
siskt par för 1,4 miljoner kronor.
och om
turistcenframåt,
det så bara är sättet på
själv. Resultatet låter inte som en
FOTO: KIMIMASA MAYAMA/REUTERS
vilket trummorna placeras i ljudbiltrum
inrymt
i ett
stort inglauppföljare till ”The
fragile”,
den
den eller hur gitarrerna överlagras.
vackra men välsat
mastiga
dubbeln
rymdskepp.
Så lyder
plaMaterialet
är ojämnt,
men flera av
från 1999, utan till debuten ”Pretty
sångerna
sig efterhand och
nerna
för
tomten
tillsätter
musikhate machine”. Med andra ord
lockar till tryck på repeat-knappen,
är det julafton för
alla som gillar och mångkonstnäskaparen
exempelvis titellåten och inledande
snärtig, electrosprakande metal
marock’n’rollspåret
”Another tribe”.
ren Ralph Lundstens
chockromed snygga refränger.
THOMAS ANDERBERG
För första gången
har Trent
Vasamuseet
sa villa
Frankenburg. I går
Reznor spelat alla instrument
FADO
har kompletpresenterade
Nacka
kommun
själv i studion, bortsett från trumMARIZA
Ralph
terat sina indeav ”spejsade”
planerna på
mor där fått hjälp
Dave Grohl.
”TRANSPARENTE”
WORLD CONNECTION/EMI
Flimrande gitarrkaskader kraschar
formationsRalph Lundstens Universe.
På sitt nya album Lundsten
mot plastiga syntar och typiskt
”Transparente” har
skyltar med
sprucket Nine Inch Nails-piano.
den portugisiska
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ELECTROMETAL

NINE INCH NAILS
”WITH TEETH”
INTERSCOPE/UNIVERSAL

Nacka kommun vill göra Ralph Lundstens hem till musikmuseum

Vasaskeppet nu på kinesiska

9 SvD.se

Långt borta och nära

Elektronmusik är inte bara mystik och
fascination för rymden. Martin Nyström tar
tempen på Ralph Lundsten och samtidens
elektriska toner.

9 Webben

Ett skämt som har drivits
för långt

projektteam med bland andra arkitekten Björn Ollner och upplevelseentrepenören LG Nilsson
finslipat planerna.
– Vi har utgått från miljön
kring huset och försökt skapa en
byggnad som överensstämmer
med Ralphs idéer och känsla för
livet, säger LG Nilsson.
Enligt planerna ska villan, innehållande en blandning av kitsch,
originalkonst, modelltåg, specialbyggda möbler och instrument
bevaras intakt som ett konstnärshem där grupper guidas genom
rummen. Strax intill ska det byggas ett inglasat rymdskeppsliknande hus. En ”stjärnkikare riktad mot himlen”. I kafeet serveras maträtter uppkallade efter
Ralph Lundstens verk, i små datacentraler kan man skapa sin egen
elektroniska musik och i ett planetarium med mjukt golv kan
man slappna av eller se på föreställningar i ljud och bild. Allt ska
lindas in i en ljudmatta av kompositörens musik.
– Frankenburg är det vackraste
som finns på jorden. Med det nya
centrumet kan vi få ett helt kosmiskt paradis i Stockholm. Jag

tror på reinkarnation och det här
är ett ställe som jag vill betala inträde till i nästa liv, säger Ralph
Lundsten.
Nacka kommun står som initiativtagare till projektet och kulturchefen Börje Sjölund ser det
som en potentiell turistmagnet
till kommunen.
– Det här är en fantastisk möjlighet för kommunen att presentera en helt unik upplevelse och
ett världscentrum för den här typen av musik, säger han.
När det gäller de 6 till 8 miljoner
kronor som projektet beräknas
kosta hoppas han dock på finansiärer utifrån.
Tänkbara samarbetspartners
är Tollare Folkhögskola, Musikmuseet, Stockholms Läns Museum och Ralph Lundstens personliga fanclub. Men inga större ekonomiska bidragsgivare är klara i
dagsläget.
– Det är den utmaningen som
börjar nu, säger LG Nilsson. Vi
måste vara minst lika kreativa på
den punkten som i skapandet av
själva byggnaden
MARCUS HARALDSSON
08-13 51 90, marcus.haraldsson@svd.se

Upplysning om Skriet belönas
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kuppen.
Madonna och Skriet är de två mest kända verken i den världsberömde målarens produktion
och värderas till minst 100 miljoner respektive
OSSI CARP
500 miljoner kronor.

Andromedastudion är en av världens äldsta
studior för elektronisk musik.
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Ny teknik är med på noterna
SYNPUNK
Redaktör Magnus Olsson | Biträdande redaktör Urpo Jääaro
SvD Synpunkt 105 17 Stockholm | Tel 08-13 56 98 | e-post synpunkt@svd.se

Med elektroniska notställ tar
orkestrar ett kliv in i dataåldern. Notblad av papper
som använts sedan Bachs dagar kan nu ersättas av en dataskärm.

0 Fakta

na på skärmen innebär fördelar
för synskadade, men för de flesta
är det tröttsamt att läsa från en
skärm, tror han. En stor fördel ser
Magnus Eriksson vid transponering, det vill säga när man överflyttar ett musikstycke till en annan tonart.

Friska öron behövs på radions P2

Regissören Bille Augusts planerade storfilm om HC Andersens
liv är i farozonen. Filmen skulle
få ekonomiskt stöd av HC Andersen-fonden, men nu kan
man inte längre
garantera några
Den nya seriösa ”klassiska” musiken
komponepengar, skriver Politiken. Detta
ras nu och framledes via synthesizers
och
på grund av
detdatoekonomiska
fiaskot
i samband med
rer. Detta är något som undgått
nuvarande
ta-en gala
på sagoförfattarens födelsedag i
blågrupp och en del ”töntiga tanter”
pådär
P2.bland
Detandra Billle August.
april. Galan,
Tina Turner
uppträdde (för 6
har inte komponerats någon riktigt
nyskapande
miljoner), gick med 13 miljoner kronor i förlust.
musik på instrument de senaste
decennierna
Tanken
var att filmen, som har det danska arbetsnamnet
Skyggen,
skulle bli engelskspråkig
och den äldre, härliga klassiska
musiken,
finns
och ha stjärnskådespelare i huvudrollerna. SVD

redan inspelad och utgiven på ett otal cd.
Vi behöver därför ingen speciell radioorkester, utan den borde slås samman med Konserthusets orkester. Stockholm varken behöver
eller har råd med två stora symfoniorkestrar!
Nuvarande P2 har dessutom publikmässigt
körts i botten. Ett konglomerat av bludder, bladder och blandat oväsen, drar knappast någon
lyssnargrupp. Det enda som fattas i musikväg,
är märkligt nog det allra viktigaste inom musikaliskt nyskapandet: synthesizern! Och speciellt då den ”seriösa” musiken som kommer från
detta nutida och framtida fantastiska instrument.
Utan att vilja tala i egen sak (vilket jag härmed
tvingas att göra), så är min musik ett bra exempel på den tråkiga situationen: jag har inte haft
en annonserad spelning på många år och flera av
mina största verk är inte ens uruppförda! Samti-

Du kan påverka
med dina köp-val

Det digitala notstället eStand
fungerar och ser nästan ut som
ett vanligt notställ, med skillnaden att noterna visas på en skärm.
Med en fotpedal kan musikerna
vända notblad.
Tekniken, som utvecklats i
USA, finns dock ännu inte i Sverige. Och även om det bland orkestermusiker länge spekulerats
om en liknande utveckling är
Magnus Eriksson, förbundsdirektör för Sveriges Orkesterför-

Elektronisk
notteknik

eStands skärm
är lika stor som
ett notblad.
Alla markeringar och ändringar på noterna ter (det finns några få somIvo
Nilsson,
musiker och
kan
få stanna)
ochtonsätta
görs med en
tare, är positivare till tekniken.
idéer.
speciell penna in folk med friska öron och nyskapande
– Det är hopplöst med
noter efdirekt på skärdet viskösa
ofta rör sig om
ett stort
Ny
teknik för slipper
konservativtvi
släkte.
Kanske
höratersom
dessa
kommen och spamaterial som ska åka världen över.
om hur
viktigt
”livemusik”.
ras. 50 000 si- mentarer
bund, tveksam
till om
eStanddet är
Denmed
största
tillämpningen ser
dor kan lagras. Framtida
kommer attmusik
slå i Sverige.
Ivo Nilsson dock
med
som
kommer sannolikt
inte
såverk
ofta
En skärm kos– Även om tekniken har förde- inkluderar datorn som ett musikframföras
liveett och
musiken
blir absolut inte
tar cirka
lar så är musiker
konservativt
instrument.
24 000 kronor. bättre
ÅSE-MARIE
släkte, säger
han.liveframträdande. Det
av ett
är välNILSSON
det
08-13 59 88, ase-marie.nilsson@svd.se
Möjligheten att förstora noter-

Vi behöver därför ingen
speciell radioorkester, utan
den borde slås samman med
Konserthusets orkester.
digt som min musik spelas lite runt om i världen,
finns jag inte för den svenska radio- och tvpubliken. Så var det med den berömda mångfalden, som Sveriges Radio skall leva upp till…
Omplacera personalen i P2 till andra uppgif-
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Bille August storfilm hotad

klingande resultatet som skall räknas!

Tänk att få vara radio- och tv-chef med oinskränkt makt, då skulle det hända saker! Eller
varför inte kulturminister, då skulle det ske
ännu fler intressanta förändringar:
Rikskonserter, Kulturrådet och Konstnärsnämnden skulle direkt få försvinna och många av
de som via intresseföreningar som till exempel
FST och SKAP ”internmyglat” till sig livslånga
löner och förmåner, skulle kanske bli återbetalningsskyldiga… Tänk vad mycket pengar vi skulle ha för den framtida kulturen och människors
andliga och fysiska hälsa.
Men, glöm inte bort i
Kommentera vårens tid: Det är härligt att
Kommentera
leva, trots svenskt kulturliv!
insändaren på
• svd.se/
RALPH LUNDSTEN
synpunkt
Saltsjö-Boo

0 Tema: Repliker på Morgan Johanssons Brännpunktsartikel

0 Kort
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ränta, böt
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Inga-Britt
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Beställning av CD, noter, bok, relief, afﬁscher och vykort (se sidan 14) sker genom Internet
(www.andromeda.se) eller förskottsbetalning på PG: 133 24 80-1 Solveig Almvret. Ange namn, adress och
medlemsnummer (om sådant ﬁnns) och önskade artiklar på inbetalningskortet. Alla priser inkluderar porto!
RALPH LUNDSTEN

LUSTBARHETER

LUSTBARHETER

Eric Ståhls porträttrelief av
Ralph Lundsten,
gjuten i vit marmorit
(diameter 25 cm) i
begränsad upplaga. Priset
är endast 1 500:–!

Texter till Ralphs geniala
och underbara
sommarprogram 1981,
1984 och 1989.
Pris endast: 125:–

Utgångna artiklar

Kassetter ﬁnns ej längre att beställa. Förfrågningar om utgågna kassetter, LP och CD
hänvisar vi till Solveig Almvret, Pilﬁnkvägen 3, 147 71 Grödinge (070-325 37 79)
Videokopior på AFS-träffarna

Afsch
Färgbild
på Ralph
60×90

Ett present- och julklappstips till våra medlemmar är att direkt av Rolf E. Nilson, beställa videokopia på AFSträffarna och återuppleva svunna somrar i goda visionärers lag! Minns gamla vänner, se omoderna plagg och frisyrer
och gamla svärmerier. Du som vill sända någon AFS-träff till ett land med annat TV-system än det svenska (PAL)
kan även beställa NTSC- eller SECAM-version. Ange årtal på beställningen.
Filmerna skickas mot postförskott. Postförskottsavgift tillkommer.
Skicka beställningen till:

Videoinspelningar

Pris
VHS
Samlingsutgåva 1983–88 175:Varje år fr.o.m. 1989
175:-

Rolf E Nilson
Storsjövägen 39, 1 tr
120 59 ÅRSTA
Tel. 08-81 78 24

(Ange önskat år!)
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Pris
S-VHS
—
210:-
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MUSIC FOR RELAXATION AND MEDITATION (2
CD)
(CD 1): Den himmelska fridens ängd, Lovelight, ur
Vintersymfoni, I landet längesen, Garden of Delight,
Trance-action, Stjärnesång, Cosmic Song, Förlåt oss
våra skulder, Paradiset, Där somrar bo.
MINDSCAPE
(CD 2): Drömvågor, Sfärernas musik, Meetings.

DREAMLIGHT (2 CD)
KÄRLEKSDRÖMMERIER (CD 1): A song within,
Star of my Destination, Lovelight, Drömska dagar,
Andromedian Nights, Song from Beyond, Sailing on a
Reverie, Poem of Love, A unique Cosmic Day, Alpha
Ralpha Boulevard Ouverture, Alpha Ralpha
Boulevard, Hjärtats smultronställe, Dream Star, Dancing
Tonight, Seventeen Forever, The Smiling Sun, Garden
of Delight.
NATURDRÖMMERIER (CD 2): I drömmarnes år,
Vallsommar, I sommaren sköna, Likt vinden far min
längtan, Midvinternatt, Ut i vida världen, Den
förtrollade skogen, I kärlekens vår, Vårlängtan,
Där somrar bo, Solregn, I landet längesen,
Sommarlängtan, Av sommar född, Vinterlegend.

FESTLUST (HAPPY EARTHDAY)
Happy Harold, The Whistling Robot, Tjusartango, Happy
Earthday, Dancing Tonight, On the Funny side of the
Street, Seventeen Forever, Money Moon Paradize,
Sweet Dreams, Salzarium Aquarium, Livscirkus, Dancing
in a Dream, Roboteque (Tro kropp och kärlek),
Ringdans på Saturnus, Luna Lolita, Garden of Delight,
Surfing on a Dream, Future Carnival, Spring Fever,
Touchoteque, Morning of Creation.

PRELUDE TO THE FUTURE
Prelude to the Future, Mass for an Android, Star
Symphony, The World of Legends, Starlight,
Soldrömmar, A Star Saga, Funshine Zerenade, Horizon
of Love, Jungfrugrottan, The Path of the Soul, Cosmic
Psalm, Life Crusader, Den eviga längtans väg,
Tidsporten, Garden of Angels, Lucky Serenade,
The Way to Cosmic Wisdom.

COSMIC PHANTAZY
COSMIC PHANTAZY: Morning of Creation, In the
Ocean of Dreams, Alpha Ralpha Boulevard, Universe
Calling. The Blue Planet, Robot Amoroso, The Planet
of Winds, I hänryckningens tid, Time Storm, Marcia
Ralphus Rex, Space Funeral, Själavandring, Meetings,
Nocturne for a Nebula, Gånglåt från Andromeda.

SUITE ANDROMATIQUE
The Crystal Planet, Waves of Darkness, Horrorscope,
The Space Sneaker, Nattmara, Electric Night, Ego Love
Song, ERIK XIV: The Sack Murder. Brain Safari,
Through a Landscape of Mirrors, GUSTAV III:
Conspiracy. Robot Parade, Discophrenia, ERIK XIV:
Coronation. It, The Hot Andromedary, Suite
Andromatique, Shangri-La.

PARADISSYMFONIN & FADERVÅR
PARADISSYMFON: Paradisets förgårdar, Himmelens
port, Ärans och hjältarnas paradis, Den himmelska
fridens ängd, Illusionernas paradis, Lustbarhetens
himmel & Den sista porten, Epilog.
FADERVåR: Anrop – Fader vår som är i himmelen,
Bön 1 – Helgat varde ditt namn, Bön 2 – Tillkomme ditt
rike, Bön 3 – Ske din vilja, Bön 4 – Vårt dagliga bröd
giv oss idag, Bön 5 – Förlåt oss våra skulder, Bön 6 –
Inled oss icke i frestelse, Bön 7 – Fräls oss ifrån ondo,
Amen.

ELEKTRONISK MUSIK FRÅN 60- OCH 70-TALET
(BOX med 4 CD)
ACD 27: Through a Landscape of Mirrors, Tellus, Fågel Blå,
VINTERMUSIK, Feel It, Mizar.
ACD 28: Ems nr 1, Visioner av flygande tefat, Oj, Kalejdoskop,
Aloha Arita, Energy for Biological Computer, Atomskymning, PÅ
VINGLIGA TÅR, SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL.
ACD 29: ERIK XIV. GUSTAV III. GUNNAR PÅ LIDARÄNDE.
ACD 30: Horrorscope, MIDNATTSTIMMEN, Den ystra
kärleksjakten, Upptåg i sommarhagen, I luden grotta, Ode för
vilsen själ, HEAVEN BY NIGHT, Waves of Darkness, Nattmara.
Se komplett innehållsförteckning på nästa sida.
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LIKE THE WIND MY LONGING
In the Summer of Bliss, The Joy of Being, Like the
Wind my Longing, Midwinter Night, Out in the Wide
World, Enchanted Forest, In the Land Long Ago,
Springtime, Sun Saga, Flowery Meadow, Summer
Longing, Moon-Silvered Night, The Region of Heavenly
Peace, Summer Herding, Legend of Joy, Anticipating
Winter, Legend of Winter.

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.

vor, Idyll och Panik, Konspiration, Tjusarkonung,
Masque, Comédie, Dödsläger. Rist-ningar, GUNNAR
PÅ LIDARÄNDE: Ringdans, Vid havet, Bröllop, Smörstölden, Örfilen, Inför tinget, Avsked till hembygden,
Striden och Hallgerdurs hämnd.

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 Premiére. SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL: Inledning, Pastoral, Espressivo,
Finale Fantastico.

ACD 30: Horrorscope, MIDNATTSTIMMEN: Gengångarnatt, De huvudlösa 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 — Cosmic Girl. Waves of
Darkness, Nattmara.

ACD 29: ERIK XIV: I fängelset, Manteldans, Kröningen, Sturemordet och Vansinnesscen, Bockdansen,
Säckmordet, Trasbröllpet och ERIK XIV:s död. GUSTAV III: Operamaskerad, Spegelkabinett, Skrattskär-
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DIGITAL AUDIO

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

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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1-7. ERIK XIV
8-16. GUSTAV III
17. RISTNINGAR
18-25. GUNNAR PÅ LIDARÄNDE

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB
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1. EMS NR 1 2. VISIONER AV FLYGANDE TEFAT 3. OJ
4. KALEJDOSKOP 5. ALOHA ARITA 6. ENERGY FOR
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8-13. PÅ VINGLIGA TÅR
14-17. SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL
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Invald i London Diplomatic Academy 2000

Elektronmusikens Oscar 1997

Albert Schweizer-medaljen för vetenskap och fred 2004
Kristina som driver Ralph
Lundsten-gården i Ersnäs,
Norrbotten (0920-310 54)
här tillsammans med Ralph.

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

Livskärlek – Musikmuseets
Ralph Lundsten-utställning
2000

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

Utnämnd till Luleå-ambassadör 1999
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