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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!

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 

oändligt!

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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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 var-
andra! 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 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!!!

     Till Ralph 
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
 
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.
 
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

   Broder
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.

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!

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 för-
eningen 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



4

frihet i tid och rum
välkommen till 

trollskogen och 
kosmos oändlighet!

Uppdrag: Hur kan en le-
vande verksamhet med 
Andromeda och Villa Frank-
enburg som nav för en-
skilda besökande turister 
(när & internationella), 
studerande (skola & musik-
skola) och besöksgrupper 
från både företag, organi-
sationer och Andromedas 
vänkrets se ut?

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…”

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

Huvudman är Nacka kommun i 
samarbete med Ralph Lundsten. 
Förslaget är utarbetat av emotion.
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Huvudman är Nacka kommun i 
samarbete med Ralph Lundsten. 
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Besökare:
”Domen, eller globen, visade sig inne-
hålla 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 fi ck vi en vägvisande introduk-
tion av guiden – in i elektronmusikens 
värld…”

Besökare:
”Caféet, fi ck vi senare veta, 
kunde också hyras som konfe-
renslokal 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…”

Skapa & förstå



6

Hört och sett
 2004-12-1 I Storkyrkan spelades traditionsenligt EN 

MIDVINTERSAGA av organisten Håkan Martinson.

 2004-12-23 spelades i P2 NoRDISk NATURSYMFoNI 
NR 3 ”EN MIDVINTERSAGA”

 2005-02-22 AFS fyllde 23 år.

 2005-03-23 releasades ny CD: LIkE TH WIND MY 
LoNGING.

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

 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 Die-
sel-verkstaden för att presentera RALPH LUNDSTENS 
UNIVERSE (se sidor 4 och 5).

 TRoLLTAGEN i Storforsen 7–9:e juli.

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

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

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 framfö-
ras 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

39 år
40 år

41 år42 år
47 år

49 år

51 år
60 år

63 år
67 år

68 år
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Läst i tidningar...

1986

GEFLE DAGBLAD m.. tidningar runt om i Sve-
rige 2004-10-06 
Rubrik: Känt folk fyller 
Tonsättaren Ralph Lundsten fyller 68 år i dag.

RESIDENCE O406 2004-10-28 
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.

IVA-Aktuellt 0409 2004-12-15 
Rubrik: Dröm Dig bort med Andromeda i jul 
Om att Andromeda är en del av vårt moderna 
kulturarv.

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… 

LYSEKILSPOSTEN 2005-01-19 
Rubrik: Min drömträdgård 
I Mar-Loou Bruzelius Hellsborns trädgårds-
Shangri-La, skall det nnas Ralph Lundstens 
natursymfoni och slöjdans av Helsingborgs-
ickorna.

HENNES 2005-02 
Rubrik: Hur bor Du 
Josene Crafoord tycker att Ralph Lundstens 
hem är det häftigaste hon sett – väldigt kul hus.

DAGENS NYHETER 2005-04-14 
Rubrik: Hybridmusik, rariteter från tiden då Sve-
rige började groova. 
Handlar bl.a. om att Ralph Lundsten ingick i 
CD: Groove på svenska.

SVENSKA DAGBLADET 2005-04-25 
Rubrik: Friska öron behövs på radions P2 
Ralph Lundstens insändare om hur P2 bör skö-
tas och om att vi inte behöver två symfoniorkest-
rar i Stockholm.

DAGENS NYHETER 2005-05-04 
Rubrik: Långt borta och nära 
Martin Nyström skriver om elektronmusik och 
Ralph Lundsten i synnerhet.

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.

ÖGONTRYCKET 2005-1 
Rubrik: Glaukomikern i Andromeda 
Ralph Lundsten intervjuas av Glaukomförbun-
det.

SVENSKA DAGBLADET 2005-06-22 
Rubrik: Kosmisk studio blir syntcentrum 
Svenska dagbladet intervjuar Ralph Lundsten 
om hans liv och blivande museum.

DAGENS NYHETER 2005-06-02 
Ralph Lundstens hem blir museum 
Notis om museiplanerna.

STOCKHOLM CITY 2005-06-03 
Rubrik: Ralph Lundstens rosa villa ska bli mu-
seum 
Färgbild och liten notis om museiplanerna.

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

SUNDSVALLS TIDNING 2005-06-05 
Rubrik: Ralph Lundstens hem blir museum 
Notis om museiplanerna.

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

SVENSKA DAGBLADET 2005-06-08 
Rubrik: Saknar Ralph Lundsten som sommar-
värd.
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Läst i tidningar...
MITT I VÄRMDÖ och  
MITT I NACKA 2005-06-28 
Rubrik: En rosa drömgåva 
Färgreportage och intervju med Ralph Lundsten.

MOTALA TIDNING och VADSTENA TIDNING 
Rubrik: Vem vill ha ett musikaliskt planetarium? 
Intervju och färgreportage med Ralph Lundsten.

SUNDSVALLS TIDNING 2005-07-01 
Rubrik: Han vill frysa stunder av glädje 
Intervju med Ralph Lundsten.

NORRBOTTENS-KURIREN 2005-07-06 
Rubrik: Årets Trolltagen med proffsdansare från 
Luleå 
Om baletten Trolltagen.

PITEÅ-TIDNINGEN 2005-07-06 
Rubrik: Årets Trolltagen redan succé 
Reportage om baletten Trolltagen och de med-
verkande.

NORRBOTTENS-KURIREN 2005-07-09 
Rubrik: Bli trolltagen vid forsen 
Stort färgreportage om baletten Trolltagen.

BORÅS TIDNING 2005-07-08 
Rubrik: Han vill frysa lyckan 
Intervju med Ralph Lundsten.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN 2005-07-18 
Rubrik: Världsrekordhållare i musik 
Intervjuserien Entusiasterna startar med stort 
reportage och intervju av Ralph Lundsten.

STOCKHOLM CITY ● FREDAG 3 JUNI 2005

NATIONAL

DAGEN
Allt du behöver veta för att fi ra 

dagen i Stockholm på bästa 

sätt läser du i Stockholm City

den 6 juni.

SPE
CIA
L-

TID
NIN

G

-

Stockholm City delas ut via ordinarie ställ 

samt utdelare i och runt city.

NÖJESHELGEN 7
Tidigare okänd staty 
värd 13 miljoner
KONST. En tidigare okänd 
bronsstaty beställd av den 
mäktiga familjen Medici 
på 1600-talet ska säljas på 
auktion i London. Enligt 
BBC News har skulpturen 
värderats till drygt 13 miljo-
ner kronor. Verket förestäl-
ler storhertigen Ferdinan-
do de Medici på hästryg-
gen och är skapat av den 
fl orentinske skulptören 
Giuseppe Piamontini. PM

Ralph Lundstens rosa 
villa ska bli museum
MUSEUM. Musikkonstnä-
ren Ralph Lundstens rosa 
villa ska bli museum. I alla 
fall om allt går enligt den 
originelle musikskaparen 
och Nacka kommuns pla-
ner. I onsdags presenterade 
man planerna på Ralph 
Lundstens Universe, skri-
ver Svenska Dagbladet.

 PM

MUSIK. Två analoga skiv-
spelare, en mixer och sex 
minuter. Det är allt de täv-
lande i Dj-SM har på sig för 
att visa vem som äger sce-
nen i morgon.

Förra året fi rade arrang-
emanget 20 år och för-
handstippade Kid Sid tog 
hem segern. I år är det upp 
till åtta nya förmågor att 
visa vem som ska represen-
tera Sverige i Dj-VM i Lon-
don i 25 och 26 september.

– De fl esta tror att Kid Sid 
tar hem det även i år. Men 
jag vet att erfarne stockhol-
maren PraoD är väldigt su-
gen 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 krea-
tiv. Tidigare år har det hänt 

att någon har 
tänt eld på skiv-
spelarna och en 
annan har ställt 
sig på dem. Det 
är bara trams, 
det är det musi-
kaliska som räk-
nas, tycker Mats Hökdahl.

Från början bestod den 
tävlande musiken mesta av 
diskobeats. Men sedan slu-
tet av 1980-talet har hipho-
pen tagit över helt.

– Man kan tro att det 
stagnerar. Men hur stillastå-
ende det än ser ut dyker det 
alltid upp någon som hittat 
på någonting som ingen an-
nan gjort. Som all annan 
populärkultur återupplivar 
hiphopen sig själv, säger 
Mats Hökdahl.

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

MUSIK. Dj-SM i all ära. Mest 
stolt är arrangören över att 
ha lyckats få hiphop-legen-
den Kool Keith till ett upp-
trändande under kvällen.

Han har släppt över 30 
album under 25 olika namn. 
Kool Keith bor i New York-
stadsdelen Bronx och är en 
myomspunnen man. Men-
talsjukhusvistelser fram 
och tillbaka har fått honom 
att framstå som en galen 

konstnär snarare än en van-
lig 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 Out-
cast låter som de gör, menar 
Dj-SMs arrangör Mats Hök-
dahl.

Kool Keith har varit rap-
par sedan 1984 då han slog 
igenom med Ultramagnetic 
MC’s och har satt spår med 
1996 års ”Dr Octagoneco-
logyst” under namnet Dr 
Octagon.

– Han är den vassaste 
mc’n men anpassar sig inte 
efter månadens trend, där-
för gör han ibland de bästa 
albumen och i bland riktiga 
fl oppar. Annah Björk

Kool Keith förgyller festen

Kool Keith kommer till Dj-SM.  Foto: DJ-SM

Dj:ar gör upp om SM-titel
Vad: Dj-SM.
Var: Stora Mondo, Med-
borgarplatsen 8.
När: I morgon 21.00–03.00.

GÅR PÅ STORA MONDO

Mats 
Hökdahl.

Kid Sid vann SM-titeln förra året och är favorit i år också. Men det är tuff konkurrens enligt 
arrangören Mats Höhdahl.  Foto: DJ-SM

Ralph Lundstens rosa villa.  
 Foto: PRESSENS BILD

MUSIKAL. Den svenska upp-
sättningen av ”Mamma mia!” 
har nått sin 100:e föreställ-
ning, och nu släpps musiken 
från musikalen på skiva. Än 
så länge är Cirkus inbokat för 
föreställningar, och utsålt, till 
januari nästa år, men fortsätt-
ning lär följa.

– Om jag får bestämma 
spelar vi nog ”Mamma 
mia!” i ytterligare ett år, sä-
ger Sussie Eriksson, som 
gör en av huvudrollerna.

Att påstå att ”Mamma 
mia!” gjort succé även i 
Sverige är ingen överdrift. 
Musikalen som med hjälp 
av Abbas musik berättar om 
en 20-årig fl icka (spelad av 
Nina Lundseie) i giftastagen 
som till bröllopet på en gre-
kisk ö bjuder sina tre möj-
liga pappor, utan mammans 
(Gunilla Backman) vetskap, 
räknas numera som värl-
dens största musikal. Den 
spelas på 13 platser runt om 

i världen, och har setts av 
över 23 miljoner människor. 
I Sverige ligger siffran på 
cirka 160 000.

Sussie Eriksson gör rol-
len som mammans väninna 
Karin.

– Det lär bli några hund-
ra föreställningar till ... Vi 
får ju se hur länge vi kan 
hålla på, det är klart till och 
med januari, men det lutar 
ju åt förlängning, säger 
hon. TT Spektra

Nu är ”Mamma mia!” 
stor i Sverige också

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

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 ter-
minslånga samarbete med 
Operan. De har med pen-
nor, penslar och lera följt 
Kungliga balettens repeti-
tioner och föreställningar 
under hela våren. Och för-
sökt att både två – och tredi-
mensionellt försökt fånga 
dansarnas rörelser. Arbetet 
har letts av teckningslära-
ren Helene Fahl, som tidi-
gare startat samarbeten 
mellan sina elever från 
Stuvsta och andra institutio-
ner i City, som Nationalmu-
seum. Utställningen är öp-
pen för allmänheten från i 
dag. Henric Tiselius

Anatomi i rörelse – 
barn tecknar balett

En av skulpturerna på ut-
ställningen.  Foto: HELENE FAHL

Dirigenten hoppar av 
”Nibelungens ring”
SCEN. Dirigenten Neeme 
Järvi har hoppat av jobbet 
att dirigera Staffan Valde-
mar Holms uppsättning av 
”Nibelungens ring” på 
Kungliga operan. Enligt ett 
pressmeddelande är det 
hälsoskäl som ligger bak-
om. TT Spektra

20  STOCKHOLM TORSDAG 2 JUNI 2005

•2

Champagnen hade smak av 
vemod när Anna Oxenstrand 
på onsdagen tog steget ut i 
vuxenvärlden. Ett knappt 100-
tal elever vid Täby Enskilda 
Gymnaium var bland länets 
första med att sjunga om en 
framtid fylld av ljus och dröm-
mar.
– Det känns omtumlande, skönt för-
stås, men också vemodigt. Jag har 
haft tre fi na år med bra lärare och 
fi na kompisar. Det blir svårt att skilj-
as, berättar Anna, väl placerad, och 
uppvaktad, i kortegebilen.

Årets studentfi rande, med tutande 
lastbilar, hårdrockstoner, välputsade 
”limos” och ”nedcabbade” sportbilar 
blir en välbekant inslag i gatubilden 
närmaste två veckor.

MED PAPPA KENNETH  bakom rat-
ten påbörjade Anna sin spännande 
resa in i framtiden. Hon drömmer 
om en tillvaro i mediavärlden, och 
har i sommar fi xat praktikplats på 

tidningen AGI, Aktuell Grafi sk Infor-
mation.

– Jag vill gärna bli journalist, säger 
Anna roat.

Täby Enskilda är ett mediegymna-
sium med fyra program och tre inrikt-
ningar, kultur, samhällsvetenskap 
och internationell politik.  Anna, och 
hennes kompisar, har verktygen, nu 
väntar tillämpning, i sökandet efter 
det framtida yrkesvalet.

– Men först är det fest som gäller, 
skrattar Anna, med vännerna Michel 
Aronsson, Therese Sjöblom och Maja 
Hamelius.

TRAFIKPOLISEN UPPMANAR  Stock-
holms bilister till ökad vaksamhet, 
fram till och med fredag i nästa 
vecka, då årets studentfi rande be-
räknas var över.

Varje år inträffar fl era allvarliga 
olyckor då studenter, eller medfi ra-
re, fallit av lastbilsfl ak och skadats. 
Polisen vädjar också till kortegerese-
närer att inte spruta öl eller annat på 
trafi kanter eller förbipasserande på 
trottoarer. 

Det populäraste resemålet  är 

Sergels Torg, vilket brukar orsaka 
trafi kkaos på Sveavägen. Trafi kpoli-
sen ser helst att korteger i ytterstaden 
stannar kvar i sina områden.

Varje kortege måste anmälas till 
polisen i förväg. Täbykortegens för-

sta bil var en blågrå Skoda, följd av 
lastbilar, traktorer och bilar med bå-
tar, upplagda på trailers och fastha-
kade i dragkrokar. 

KJELL NILSSON
kjell.nilsson@dn.se  08-738 10 38

Stan fylls med fi rande studenter
Vi har det bra, här bak i studentbilen. Anna Oxenstrand, Täby Enskilda Gymnasium, bjuds på champagne av Mi-
chel Aronsson, efter onsdagen mösspåtagning. Bakom ratten pappa Kenneth Oxenstrand.

FOTO: LARS EPSTEIN

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 Skuru-
sundet 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 
sin villa till projektet, är en av 
världens främsta kompositörer av 
elektronmusik. Nacka kommun 
hoppas på att museet kan stå klart 
om cirka två, tre år.  DN

� Blackebergs gymnasium fredag 
10/6 klockan 14.00
� Bromma gymnasium torsdag 9/6 
klockan 13.00
� Brännkyrka gymnasium tisdag 7/6 
klockan 13.30
� Enskede Gårds gymnasium fredag 
3/6 klockan 13.00
� Farsta gymnasium fredag 3/6 
klockan 13.00
� Frans Schartaus gymnasium fredag 
3/6 klockan 14.00
� Hässelby gymnasium torsdag 9/6 
klockan 14.00
� Höglandsskolan onsdag 8/6 
klockan 14.00
� Kista gymnasium fredag 3/6 
klockan 12.30
� Kungsolmens gymansium tisdag 7/6 
klockan 13.00
� Kärrtorps gymnasium torsdag 9/6 

klockan 13.15
� Norra Reals gymnasium onsdag 8/6 
klockan 14.00
� Riddarfjärdens gymnasium/Svenska 
Balettskolan torsdag 9/6 klockan 14.00
� S:t Eriks gymnasium torsdag 9/6 
klockan 13.30
� S:t Görans gymnasium onsdag 8/6 
klockan 12.00
� Skärholmens gymnasium fredag 
10/6 klockan 14.00
� Spånga gymnasium lördag 4/6 
klockan 14.15
� Södra Latins gymnasium fredag 
10/6 klockan 12.00
� Tensta gymnasium onsdag 8/6 
klockan 14.00
� Thorildsplans gymnasium fredag 
9/6 klockan 15.00
� Östra Reals gymnasium fredag 3/6 
klockan 14.00

Examenstider i Stockholms kommunala gymnasier

Bräda brudgummen!

kritad festkostym
1995:- (ord 2995:-)

S:t Eriksgatan 39
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Den nya seriösa ”klassiska” musiken kompone-
ras nu och framledes via synthesizers och dato-
rer. Detta är något som undgått nuvarande ta-
blågrupp och en del ”töntiga tanter” på P2. Det
har inte komponerats någon riktigt nyskapande
musik på instrument de senaste decennierna
och den äldre, härliga klassiska musiken, finns
redan inspelad och utgiven på ett otal cd. 

Vi behöver därför ingen speciell radioorkes-
ter, utan den borde slås samman med Konsert-
husets orkester. Stockholm varken behöver 
eller har råd med två stora symfoniorkestrar! 

Nuvarande P2 har dessutom publikmässigt
körts i botten. Ett konglomerat av bludder, blad-
der och blandat oväsen, drar knappast någon
lyssnargrupp. Det enda som fattas i musikväg,
är märkligt nog det allra viktigaste inom musi-
kaliskt nyskapandet: synthesizern! Och speci-
ellt då den ”seriösa” musiken som kommer från
detta nutida och framtida fantastiska instru-
ment. 

Utan att vilja tala i egen sak (vilket jag härmed
tvingas att göra), så är min musik ett bra exem-
pel 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-

digt som min musik spelas lite runt om i världen,
finns jag inte för den svenska radio- och tv-
publiken. Så var det med den berömda mångfal-
den, som Sveriges Radio skall leva upp till…

Omplacera personalen i P2 till andra uppgif-

ter (det finns några få som kan få stanna) och ta
in folk med friska öron och nyskapande idéer. 

Kanske slipper vi höra dessa viskösa kom-
mentarer om hur viktigt det är med ”livemusik”.
Framtida musik kommer sannolikt inte så ofta
framföras live och musiken blir absolut inte
bättre av ett liveframträdande. Det är väl det
klingande resultatet som skall räknas! 

Tänk att få vara radio- och tv-chef med oin-
skränkt makt, då skulle det hända saker! Eller
varför inte kulturminister, då skulle det ske
ännu fler intressanta förändringar:

Rikskonserter, Kulturrådet och Konstnärs-
nämnden 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 återbetal-
ningsskyldiga… Tänk vad mycket pengar vi skul-
le ha för den framtida kulturen och människors

andliga och fysiska hälsa. 
Men, glöm inte bort i 

vårens tid: Det är härligt att
leva, trots svenskt kulturliv!

RALPH LUNDSTEN 
Saltsjö-Boo
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Friska öron behövs på radions P2

Vi behöver därför ingen 
speciell radioorkester, utan
den borde slås samman med
Konserthusets orkester. 

FO
T

O
: 

T
O

M
A

S
 O

N
E

B
O

R
G

 

Kommentera
Kommentera 
insändaren på
•svd.se/
synpunkt

Du kan påverka 
med dina köp-val
Går in på mataffären,
måste köpa bananer. Men
vilka ska jag köpa? Kon-
ventionella för 12:90 eller
rättvisemärkta för 22:90?

Borde väl köpa
de senare, men
de är så dyra! 

Ja, jag vet att
arbetarna får
en skälig lön
för de rättvise-
märkta bana-
nerna och att
arbetssituatio-
nen är bättre

än på de ”vanliga” planta-
gen, men faktum är att de
kostar mycket sett till min
plånbok! De konventionel-
la är ju dessutom alldeles
perfekt gyllengula …

Med det här vill jag sä-
ga att du genom dina köp-
val påverkar människor du
säkerligen aldrig ägnar en
tanke åt vanligtvis. För de
som producerar dina ba-
naner betyder dina val
oerhört mycket. Ägna de
människorna en tanke
nästa gång du handlar. 

IDA VIKLUND

student, Uppsala

Symfonisk musik 
ger livet mening
Läser med oro om att 
Sveriges symfoniorkestrar
hotas utan statligt stöd. Ett
land utan symfoniorkes-
trar är som ett land utan
egna frimärken. Utan egen
flagga. Utan eget språk. 

Repertoaren som en
symfoniorkester spelar är
ett kulturarv som vi har
att förvalta. Jag undrar om
inte staten skulle tjäna
ekonomiskt på att ansvara
för en tryggad ekonomi
för våra  symfoniorkestrar. 

Denna typ av musik
bringar harmoni, ger livet
en mening, en känslomäs-
sig plattform att stå på i
dessa oroliga tider. Ja, kan
till och med bota sjuka.   

DAGMAR WENNERBERG-KÅHRE 

Stockholm   

Ekobrott prioriteras
framför våldtäkt
Några tjänstemän på 
Ericsson har nu efter tre
års utredning, åtalats för
att de misstänks ha för-
svårat en skatteutredning.

Man har efter så lång tid
ännu inte lyckats klargöra
om brott verkligen begåtts,
men det verkar finnas hur
mycket resurser som helst
att satsa på detta. 

När det gäller våldtagna

kvinnor händer det ofta
att det inte finns resurser
ens till att kalla en miss-
tänkt till förhör. Med detta
i åtanke undrar jag vilken
utredning som bäst skulle
gynna samhället. Många

kvinnor skulle må mycket
bättre och leva mycket 
säkrare om resurserna 
satsades på att åtala män
som misshandlar och
våldtar i stället.

ASTRID JOHANSSON, Grödinge

”Ojdå” räcker 
inte som ursäkt
Jag har med stigande för-
våning läst om fusket
med medlemsantal i de
politiska ungdomsför-
bunden och det bedräge-
ri som det innebär.

Vi ”köttbergare” är
långsinta och nöjer oss
inte bara med att de 
ansvariga säger "ojdå"
och betalar tillbaka. Vi
förväntar oss polisraz-
zior, återbetalning med
ränta, böter, skadestånd
och i allvarligare fall
fängelse och näringsför-
bud. BJARNE DÄCKER

Segeltorp

Var Ahlenius för
noggrann för oss?
Apropå SSU-fiffel etc.
Inga-Britt Ahlenius sopa-
de rent i EU, nu står FN i
tur. Hos oss dög hon inte.
Var hon alltför noggrann?
Vad säger Bosse Ring-
holm exempelvis?

INGER POSSENIUS BICHARA

Stockholm

Inför t-banetullar
för bättre miljö!
Alla ni som
vill ha biltul-
lar av miljö-
skäl, borde
vilja ha t-ba-
netullar av
miljöskäl också. 

Luften på Mariator-
gets t-station är nämli-
gen sämre än luften på
Hornsgatan. Stockholms
farligaste luft finns i tun-
nelbanan!

Varje gång som ett tåg
kör in på underjordisk
station skjuter det ett
grått moln av mikrosko-
piskt stora järnfilspån
framför sig. Men det 
talar ju miljöpartiet, som
vill att vi ska åka kollek-
tivt, mycket tyst om.

STELLAN ÅBERG

Stockholm

Mygel tillåtet om
det inte uppdagas?
Persson ynkar Rask för
att han får sparken tre
månader före sin pensio-
nering. Det tragiska är ju
att Rasks beteende inte
uppdagades tidigare! Av
vårens alla affärer att
döma verkar det som om
Persson menar att det är
i sin ordning att mygla i
partiet så länge det inte
uppdagas. JAN SJÖGREN

Bromma

Finns det en religion
utan dogmer?
I Morgan Johanssons poli-
tiskt korrekta artikel i
Brännpunkt 20 april – för
inte kan det väl bli mer po-
litiskt korrekt än att skriva
någonting negativt om 
religion – kritiserar han de
”dogmatiska religionerna”. 

Finns det en religion
utan dogmer? Är det inte
dogmer som skiljer den
ena religionen från den
andra? Dogm är en tros-
sats. Kan en religion exis-
tera utan trossats? Kan
man kalla sig socialdemo-
krat utan att acceptera
vissa givna ”dogmer”?

Johansson kritiserar
kristendomen för att vara
mot vetenskap. Darwins
evolutionsteori är allmänt
accepterad inom Katolska
kyrkan. Att kombinera tro
och vetenskap är något
som flera vetenskapsmän
gjort, inte sällan i kyrkans
regi. Att däremot använda
sig av vetenskap och göra
den till religion, och sedan
låta den styra samhället,
tycker jag är farligt.

Allting som Katolska
kyrkan står för har en 
logisk bakgrund, något
som ofta kallas konserva-
tism. Jag väljer att kalla
det konsekvens. Även in-
om vetenskapen tror man
mycket, även om man inte
vill vara religiös. Endast
30 procent av det vi ”vet” 
inom medicin är bevisat.
Skillnaden mellan tro och
vetenskap är att tro hand-
lar om just tro medan ve-
tenskap handlar om bevis
och sanning.

Enligt min mening är
inte tro farligt för samhäl-
let, tvärtom tror jag att den
lyckas stabilisera det hela
så att det inte drar för
långt åt något håll, varken
åt det kommunistiska eller
det högerextrema hållet.

THÉRÈSE PRELLE-BELLINI

juris studerande, Stockholm

Religionerna är 
antidemokratiska
Morgan 
Johansson
tog upp en
viktig kamp
i det demo-
kratiska
samhället,
den mot
vidskepelse.
Men vad
han missa-
de, något som de som nu
hoppar på honom också
undviker, är den avgöran-
de skillnaden mellan reli-
gioner och demokrati.

I en demokrati får de
styrande sitt uppdrag från
sina medmänniskor och
hålls ansvariga inför dessa

medmänniskor. I ett religi-
öst samfund hävdar de sty-
rande att de fått sitt upp-
drag från Gud och att de
endast svarar inför denna
gud för sina gärningar.
Den springande punkten
är alltså att religionerna är
antidemokratiska.

Men det är inte förvå-
nande att det finns män-
niskor som är beredda att
utnyttja demokratins fri-
heter för att via religioner
tillskansa sig odemokra-
tisk makt. Lika väl som
krig mot utomstående 
fiender kan vara nödvän-
digt för en demokratisk
stat, så är kampen mot
dessa inre fiender nödvän-
dig för ett demokratiskt
samhälle.

MATS JANGDAL

frihetlig liberal debattör, Storfors

Envis dogmatism 
föder stridigheter
Morgan Johansson räds
konsekvenserna av allt för
mycket inflytande i politi-
ken från kyrkors sida.
Möjligen kan han ha 

exemplen från den mus-
limska världen i bakhuvu-
det, om än outtalat. Natur-
ligtvis reser sig teologer
och kyrkomän emot reso-
nemanget (Brännpunkt
22/4). Marian Radetzki 
utvidgar det till politiska
dogmer. (Varför inte ta
med även kommersiella
och ekonomiska?)

I grunden är det väl så
att envist fasthållande vid
dogmer av vad sort det 
vara månde skapar polari-
sering och stridigheter
när det vi borde ha som
riktmärken är samverkan,
förståelse och tolerans.

För att återgå till 
Johansson så handlar ju
vetenskap om observation,
uppställande av hypotes
för att förklara det obser-
verade och framtagande av
verifierande experiment
som skall kunna upprepas
av andra. Så kommer man
fram till en just då rådande
ståndpunkt. Vi VET att på
detta sätt framkomna
ståndpunkter med tiden
ändras efter nya observa-
tioner etc. Så har vår upp-
fattning om världen om-
kring oss gradvis förfi-
nats(?) eller i varje fall 
blivit annorlunda.

Hur är det med det 
religiösa? Har någon sett
”Gud”? Nej – men många
har säkert upplevt 
”honom” – dock bara i sitt
inre. Det vill säga upple-
velsen kan inte upprepas
och verifieras av andra.
Däri skiljer sig vetenskap
och religion.

JAN VON AXELSON

Täby 

Morgan 
Johansson

Bosse 
Ringholm

Inga-Britt
Ahlenius

Göran
Persson

Ola 
Rask

0 Kort sagt

0 Tema: Repliker på Morgan Johanssons Brännpunktsartikel

Folkhälsominister Morgan
Johanssons artikel på SvD
Brännpunkt 20/4 vållar 
debatt.

9 SvD.se

Läs Johanssons artikeln på 
• svd.se/brannpunkt
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SVENSKA EKON
RALPH LUNDSTEN
”LIKE THE MIND MY LONGING 
– CLASSIC PEARLS 1972–
2044”.
ANDROMEDA/ BONNIER AMIGO

ROLF ENSTRÖM
”IMMEASURABLE TRACES”
PHONO SUECIA

MIKAEL STRÖMBERG
”ELEKTRISKA ETYDER”
”KOLOSSEN VID HAVET”
SLOWBEAT/DOTSHOP.SE

DIVERSE ARTISTER
”WINNER TAKES ALL”
STOCKHOLM ELECTRONIC ARTS AWARD 
AND EMSPRIZE 1995–2004.
CAPRICE RECORDS

Om man i dag skulle upptäcka 
Ralph Lundsten fi ck man en del att 
stå i. Närmare bestämt de 110 lp- och 
cd-album han gett ut sedan 1966. 
Det är natursymfonier, rymdmu-
sik, meditationsmusik, en FN-sym-
foni och en Paradissymfoni – bland 
mycket annat.

Hans låt ”Horroscope” från 1979 
har samplats av Chemical Brothers. 
Ändå har det varit märkligt tyst kring 
denne pionjär inom svenska elek-
tron- och syntmusik – trots att vi 
lever i en tid som avgudar det extre-
ma. Är han en missförstådd galaktisk 
galning? Är han en svensk musiks 
Sun Ra? Jag tror inte det. Möjligen 
som en fi gur i en teveserie av Carin 
Mannheimer och Viveca Lärn.

De ”klassiska pärlor” som Ralph 
Lundsten ger ut nu är ett bedövan-
de hopkok av en ekande syntetisk 
nationalromantik som friktionslöst 
brusar, porlar, kvittrar och stöter i 
horn. Det är ”rymd”, ”längesen”, 

”ovan där” och ”bortom” – men det 
är aldrig främmande eller kaotiskt. 
Snarare förfärande harmoniskt, väl-
bekant och nära. Allt är ekon av det 
redan kända. Fast för samplare med 
brittisk humor kan det förstås vara 
en guldgruva.

Elektronmusikens attraktion till 
rymden och alternativa världar står 
inskrivet i genren. Också hos tonsät-
taren Rolf Enström som på albumet 

”Immeasurable traces” gör motsat-
sen till Ralph Lundsten. Han fasci-
neras, låter sig dras in, men blir lite 
skrämd. Stjärnhimlen kan komma 
rasande mot en, vidunderligt skön, 
men också chockerande och obe-
griplig. Då svartnar det och låter 
som något som aldrig tidigare hörts. 
Som vore man utkastad ur kosmos. 
Likt de fl esta av oss.

”Winner takes all”, som samlat de 
vinnande bidragen (samt ett par he-
dersomnämnanden) från Stockholm 
Electronic Arts Award och Ems-priset 
mellan åren 1995 till 2004, är en god 
värdemätare på vad som pågår inom 
den akademiskt skolade elektroakus-
tiken. Och förutom hos irländaren 
Frank Corcoran är mystiken helt från-
varande. Det är mestadels hyperpro-
fant och ekolöst. Som i de två svenska 
bidragen: Erik Peters trolöst narrak-
tiga text-ljud-komedi ”Allt som ligger 
under snön är gratis” och Hanna Hart-
mans ”Die Schrauben, die die Welt zu-
sammenhalten”. En urbant transitiv 
ljudkonst som ärar hemlösheten men 
ändå vågar gå i tretakt och avluta med 
ett solo på munspel.

Mikael Strömberg är sedan många 
år kritiker på Aftonbladet men ockå 
en av landets mer devota ljudutfors-
kare. På sina första två album, ”Elek-
triska etyder vol 1” och ”Kolossen vid 
havet” (ett soundtrack till en doku-
mentär av Jens Salander), går han 
försiktigt tillväga. Den ena har lagt 
örat till en utdöd Malmströmsynthe-
sizer, den andra till ett sedan nazi-
tiden 4,5 kilometer långt och fort-
farande öde hotellkomplex på ön 
Rugen på den tyska Östersjökusten. 
Vad ekar det av? Srömberg fascine-
ras av det som är inneboende, av det 
som redan fi nns där. Det som kanske 
endast är åtkomligt för ett nytt slags 
lyssnande. En annan värld som helst 
skall fås att spela av sig självt. 
MARTIN NYSTRÖM

•2

RALPH LUNDSTEN
� Född i 1936 i Ersnäs i Norrbot-
ten. Räknar sig som kompositör, 
fi lmare, konstnär, författare och 
kulturambassadör. Innehavare av 
den berömda rosafärgade Androme-
dastudion.
� Har en opuslista som omfattar mer 
än 600 verk. Komponerat musik för 
Kungliga operan, Moderna museet, 
Nationalmuseeum och Louvren. 
� Representerade världsdelen 
Europa på skivbolaget Emi:s se-
rie ”Inspiration” från 1996. Hade 
 Guinnessrekordet i mest spelade 
melodi (Sveriges Radio-motivet 
”Ut i vida världen”).

varianter av kända och inte fullt så 
kända sånger, ibland omgjorda till 
den grad att man behövt musikalis-
ka arkeologikunskaper för att spåra 
ursprunget. Men den här gången 
rör det sig om en tvärtom-variant, 
tolv nya sånger som ändå frestar 
till gissningar om ursprunget. För 
infl uenserna från de stilbrytningar 
som särskilt intresserat Robert 
Plant – hårdrock ihoplänkad med 
psykedelia, kryddat med nord-
afrikanska klanger och några stänk 
av blues och country – leder allt 
som oftast tankarna in på sånger 
från Led Zeppelin-epoken och 
framåt, om det så bara är sättet på 
vilket trummorna placeras i ljudbil-
den eller hur gitarrerna överlagras. 
Materialet är ojämnt, men fl era av 
sångerna sätter sig efterhand och 
lockar till tryck på repeat-knappen, 
exempelvis titellåten och inledande 
marock’n’rollspåret ”Another tribe”.
THOMAS ANDERBERG

FADO
MARIZA

”TRANSPARENTE”
WORLD CONNECTION/EMI

  
På sitt nya album 
”Transparente” har 
den portugisiska 
superdivan Mariza 
verkligen fångat 
en stor svartgnist-

rande, skärva av fadons själ. Trots, 
eller möjligen på grund av, de ofta 
okonventionella arrangemangen. 
Det här är musik som lyfter sig ur 
sin genre. Hon har rest till brasili-
anska Rio för att samarbeta med 
producenten och cellisten Jaques 
Morelenbaum och resultatet är helt 
strålande. Här bäddas Marizas röst 
in i ett sobert ljudlandskap av strå-
kar, klarinett, dragspel och såklart 
gitarrerna viola och guitarra portu-
guesa. Men den stora förändringen 
är att hennes röst har djupnat, mog-
nat. Hon behöver inte ta i längre 
och drabbar därför med mångdub-
bel kraft. Det här är hennes tredje 
album och det bästa hittills. Missa 
hennes konsert på Chinateatern 
den 30 maj på egen risk.
MAGNUS SÄLL

AVIGPOP
BERGMAN ROCK
”BONJOUR BABERIBA PT II”
SILENCE/BORDER

  
Ingen önskade 
detta av Bob hund, 
det är nog poängen. 
Först lät idén med 
Bergman Rock bara 
tossig, att upp-

fi nna ett nytt band med samma 
medlemmar för att spela låtar på 
engelska i stället för skånska. Sen 
gick år efter år utan att nästan 
något hände.

I dag verkar dock Bergman 
Rock ha blivit bandets identitet. 
Länge sen bob hund hördes av, nu 
följs debutalbumet upp av ett mini-
album med sju låtar på tjugofem 
minuter.

Och det låter, ja... lovande, kan-
ske. Sofi stikerat men lite trevan-
de, som ett band på väg att hitta 
sin identitet. Glöm att de egentli-
gen har funnits i bortåt femton år, 
besegrat det mesta och skapat en 
av svensk rockmusiks starkaste 
skivkataloger. Framför allt är 
Thomas Öbergs gällröst nedtonad, 
och likheterna med kolleger som 
22-Pistepirkko framstår tydligare.

Varje jämförelse med bob hunds 
första skivor blir dock förödande. 
Så identitetsstarka lär Bergman 
Rock aldrig bli.
NILS HANSSON

 SKIVOR
ELECTROMETAL

NINE INCH NAILS
”WITH TEETH”
INTERSCOPE/UNIVERSAL

  
De som sett Trent 
Reznor som en 
snyggt nedtjackad 
domedagsprofet 
kanske blir besvikna 
på hans nya stil: 

drogfri, disciplinerad och med 
svällande muskler.

Som vanligt har det tagit ett 
halvt decennium för honom att 
spela in en ny skiva. Han har 
ägnat en stor del av den tiden åt 
att pussla ihop skärvorna av sig 
själv. Resultatet låter inte som en 
uppföljare till ”The fragile”, den 
vackra men väl mastiga dubbeln 
från 1999, utan till debuten ”Pretty 
hate machine”. Med andra ord 
är det julafton för alla som gillar 
snärtig, electrosprakande metal 
med snygga refränger.

För första gången har Trent 
Reznor spelat alla instrument 
själv i studion, bortsett från trum-
mor där fått hjälp av Dave Grohl. 
Flimrande gitarrkaskader kraschar 
mot plastiga syntar och typiskt 
sprucket Nine Inch Nails-piano.

Förutom det klumpiga basriffet 
i ”The collector” är allt strålande 
bra, från den gospeldunkande in-
ledningen ”All the love in the world” 
till den smäktande, brusiga fi nalen 
”Right where it belongs”. Trent är 
inte längre ”26 years, on my way 
to hell”, som han sjöng i klassikern 
”Wish”, men 40 och på väg mot 
Hultsfred. Det räcker för mig.
FREDRIK STRAGE

NOVELLROCK
AIMEE MANN
”THE FORGOTTEN ARM”
SUPEREGO/V2

  
När Aimee Manns 
musik tog plats i 
Paul Thomas An-
dersons ”Magno-
lia” laddades den 
med fantastiska 

fi lmiska kvaliteter. Hennes sätt att 
skriva text och musik är enkelt, 
träffsäkert, nästan dokumentärt 
och lånar sig lätt till det episka. 
Samtidigt lämnar hon alltid öpp-
ningar för lyssnarens egen sug-
gestionsförmåga. Men nu känns 
det faktiskt lite som om hon kört 
fast och hamnat i en studio utan 
idéer. ”The forgotten arm” är en 
temaskiva om ett nerdekat par på 
drift genom USA. Den börjar med 
att paret träffas och sedan skildras 
deras kärlekshistorias oundvikliga 
nedförsbacke. Man förstår att hon 
velat testa nya grepp. Skivan är in-
spelad på fem dagar, utan pålägg. 
Det svänger och är snyggt men 
melodierna är svagare än på länge. 
Texterna är välgjorda men det är 
svårt att släppa tanken på att hon 
gömmer sig lite bakom karaktärer-
na John och Caroline. Det person-
liga tilltalet har blivit lidande. 
PO TIDHOLM

LEGENDROCK
ROBERT PLANT & 
THE STRANGE SENSATION
”MIGHTY REARRANGER”
SANCTUARY/SONY BMG

  
Titeln på Robert 
Plants nya skiva 
får en att tro att 
det rör sig om en 
fortsättning på det 
projekt som han och 

medlemmarna i det intressanta 
kompbandet The Strange Sensation 
ägnat sig åt de senaste åren.

Det vill säga: extreme makeover-

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

Hem till studion. Ralph Lundsten ger ut klassiska pärlor ur sin enorma produktion.

Ett kosmiskt paradis, ett mu-
seum, planetarium, experi-
mentverkstad och turistcen-
trum inrymt i ett stort ingla-
sat rymdskepp. Så lyder pla-
nerna för tomten till musik-
skaparen och mångkonstnä-
ren Ralph Lundstens chockro-
sa villa Frankenburg. Igår
presenterade Nacka kommun
de ”spejsade” planerna på
Ralph Lundstens Universe.

Han är inte särskilt blygsam av sig
– och varför skulle han vara det?
Ralph Lundsten tillhör den sven-
ska musikexportens största iko-
ner, en 68-årig nyskapare som
producerade sin första elektro-
niska musik i mitten av 1960-ta-
let. Sedan dess har han skapat
över 600 verk främst på synt och
olika tekniska specialapparater.
Han har gett ut över 100 skivor
och en rik samling konstverk och
filmer. Den mest spelade melo-
din är sannolikt natursymfonin
nummer 4 som spelats fler än
6400000 gånger som signatur-
melodi till Sveriges radios ut-
landssändningar. 

Sedan 1970 bor han i det rosa sa-
goslottet Frankenburg vid Skuru-
sundet som även inrymmer hans
studio- Andromeda – med bland
annat världens äldsta synthesi-
zer.

– Jag var en föregångare och in-
spiration till Abba. Mina filmer
beundrades av Bergman. Jag är
ett levande fossil, konstaterar
han.

Popgruppen Abbas legenda-
riska Polarstudio tjänar idag som
träningsgym, en utveckling som
Ralph Lundsten hoppas att hans
Andromeda ska slippa. Efter att
regeringen avslagit en donation
av huset till Musikmuseet år 2003
tog Nacka kommun initiativ till
en mötesplats kring konstnärens
livs gärning. Sedan i höstas har ett

Med elektroniska notställ tar
orkestrar ett kliv in i data-
åldern. Notblad av papper
som använts sedan Bachs da-
gar kan nu ersättas av en da-
taskärm.

Det digitala notstället eStand
fungerar och ser nästan ut som
ett vanligt notställ, med skillna-
den att noterna visas på en skärm.
Med en fotpedal kan musikerna
vända notblad. 

Tekniken, som utvecklats i
USA, finns dock ännu inte i Sve-
rige. Och även om det bland or-
kestermusiker länge spekulerats
om en liknande utveckling är
Magnus Eriksson, förbundsdi-
rektör för Sveriges Orkesterför-

Upplysning om Skriet belönas 
Nu utlovar Oslo kommun två miljoner norska
kronor för upplysningar som leder till att de stul-
na Munchtavlorna Madonna och Skriet åter-
finns. Pengarna betalas ut så snart målningarna
har verifierats som äkta, skriver Oslopolisen i ett
pressmeddelande.

De två tavlorna stals från  Munch-museet i
Oslo av två maskerade män i augusti förra året.
Hittills har fyra misstänkta gripits, DNA från pis-
tolen som användes för att hota museivakten har
säkrats och flyktbilen har spårats till en adress i
Østfold. En 37-årig man, hemmahörande i just
Østfold, har enligt polisen försökt sälja målning-
arna och har utpekats som hjärnan bakom konst-
kuppen.

Madonna och Skriet är de två mest kända ver-
ken i den världsberömde målarens produktion
och värderas till minst 100 miljoner respektive
500 miljoner kronor. OSSI CARP

Bille August storfilm hotad
Regissören Bille Augusts plane-
rade storfilm om HC Andersens
liv är i farozonen. Filmen skulle
få ekonomiskt stöd av HC An-
dersen-fonden, men nu kan
man inte längre garantera några
pengar, skriver Politiken. Detta
på grund av det ekonomiska
fiaskot i samband med en gala
på sagoförfattarens födelsedag i
april. Galan, där bland andra
Tina Turner uppträdde (för 6
miljoner), gick med 13 miljoner kronor i förlust.

Tanken var att filmen, som har det danska ar-
betsnamnet Skyggen, skulle bli engelskspråkig
och ha stjärnskådespelare i huvudrollerna. SVD

Ett skämt som har drivits 
för långt
Mahesh Bhat, Bollywood-filmskapare, ondgör sig
över att Indien förbjuder rökning i film och tv. Var-
je gång en skådespelare tänder en cigarett måste
tv-kanalerna sudda till bilden. Gamla filmer med
rökscener måste visa en varningstext.

HÖGT SKATTAD KONST Japanska skattetjänste-
män plockar fram vad som tros vara en Picasso-
målning vid en auktion i Yokohama. Verket, som
antas vara en av fyra skisser till ansikten som Pi-
casso målade mot slutet av sitt liv, beslagtogs
hos en skattesmitare och såldes i går till ett kine-
siskt par för 1,4 miljoner kronor.

FOTO: KIMIMASA MAYAMA/REUTERS

Vasaskeppet nu på kinesiska
Vasamuseet
har komplet-
terat sina in-
formations-
skyltar med
ytterligare
två språk: ryska och kinesiska.

–Ryska har varit på gång i många år så det är
kul att det äntligen blivit av. Och eftersom vi nu-
mera har fler kinesiska besökare än japanska är
också det naturligt, säger Maria B Andersson,
tillförordnad informationschef på Vasamuseet.

Förra sommaren utgjorde den utländska be-
söksandelen 75 procent på Vasamuseet och då
fanns skyltningen på sju språk. Filmen om regal-
skeppet finns på femton språk, och museets ori-
enteringsblad på sexton. OSSI CARP

SvD torsdag 2 juni 20054NYHETER Nyhetschef Anders Q Björkman
08-13 56 04 | e-post anders.q.björkman@svd.se

Kosmisk studio
blir syntcentrum
Nacka kommun vill göra Ralph Lundstens hem till musikmuseum

9 SvD.se
Bildspecial: Se
skisserna på
Ralph Lund-
stens Universe.
• svd.se/
kultur

9Webben
Läs mer om
Ralph Lundsten
på
• www.andro-
meda.se

bund, tveksam till om eStand
kommer att slå i Sverige. 

– Även om tekniken har förde-
lar så är musiker ett konservativt
släkte, säger han. 

Möjligheten att förstora noter-

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 transpone-
ring, det vill säga när man över-
flyttar ett musikstycke till en an-
nan tonart.

Ivo Nilsson, musiker och tonsät-
tare, är positivare till tekniken.

–Det är hopplöst med noter ef-
tersom det ofta rör sig om ett stort
material som ska åka världen över. 

Den största tillämpningen ser
Ivo Nilsson dock med verk som
inkluderar datorn som ett musik-
instrument. 

ÅSE-MARIE NILSSON
08-13 59 88, ase-marie.nilsson@svd.se

Ny teknik är med på noterna

Vasa på kinesiska.

Billle August.

Elektronisk
notteknik
eStands skärm
är lika stor som
ett notblad.
Alla markering-
ar och ändring-
ar på noterna
görs med en
speciell penna
direkt på skär-
men och spa-
ras. 50 000 si-
dor kan lagras.
En skärm kos-
tar cirka
24 000 kronor.

0 Fakta

Ny teknik för konservativt släkte.

Ralph 
Lundsten

projektteam med bland andra ar-
kitekten Björn Ollner och upple-
velseentrepenören 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, inne-
hållande en blandning av kitsch,
originalkonst, modelltåg, speci-
albyggda möbler och instrument
bevaras intakt som ett konstnärs-
hem där grupper guidas genom
rummen. Strax intill ska det byg-
gas ett inglasat rymdskeppslik-
nande hus. En ”stjärnkikare rik-
tad mot himlen”.  I kafeet serve-
ras maträtter uppkallade efter
Ralph Lundstens verk, i små data-
centraler kan man skapa sin egen
elektroniska musik och i ett pla-
netarium med mjukt golv kan
man slappna av eller se på före-
ställningar i ljud och bild. Allt ska
lindas in i en ljudmatta av kom-
positörens musik.

–Frankenburg är det vackraste
som finns på jorden. Med det nya
centrumet kan vi få ett helt kos-
miskt paradis i Stockholm. Jag

tror på reinkarnation och det här
är ett ställe som jag vill betala in-
träde till i nästa liv, säger Ralph
Lundsten.

Nacka kommun står som initi-
ativtagare till projektet och kul-
turchefen Börje Sjölund ser det
som en potentiell turistmagnet
till kommunen. 

–Det här är en fantastisk möj-
lighet för kommunen att presen-
tera en helt unik upplevelse och
ett världscentrum för den här ty-
pen av musik, säger han.

När det gäller de 6 till 8 miljoner
kronor som projektet beräknas
kosta hoppas han dock på finan-
siärer utifrån. 

Tänkbara samarbetspartners
är Tollare Folkhögskola, Musik-
museet, Stockholms Läns Muse-
um och Ralph Lundstens person-
liga fanclub. Men inga större eko-
nomiska 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 5190, marcus.haraldsson@svd.se

Andromedastudion är en av världens äldsta
studior för elektronisk musik.

FOTO:  RALPH  LUNDSTENS ARKIV
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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, Kalej-
doskop, Aloha Arita, Energy for Biological Computer, 
Atomskymning, PÅ VINGLIGA TÅR: Scen-dröm, Hål-
listång, Pas de Plask, Perpetum Repeteum, Nerv-
dallring, La Grande Premiére. SVIT FÖR ELEKTRO-
NISKT DRAGSPEL: Inledning, Pastoral, Espressivo, 
Finale Fantastico. 

ACD 29: ERIK XIV: I fängelset, Manteldans, Krö-
ningen, Sturemordet och Vansinnesscen, Bockdansen, 
Säckmordet, Trasbröllpet och ERIK XIV:s död. GUS-
TAV III: Operamaskerad, Spegelkabinett, Skrattskär-

RALPH LUNDSTEN

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

ELEKTRONISK MUSIK FRÅN 
60- OCH 70-TALET 
(BOX med 4 CD)

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

ACD 30: Horrorscope, MIDNATTSTIMMEN: Gengån-
garnatt, De huvudlösa damernas dans, Monstermåltid, 
Seans, Spökbal, Skrattsymfoni. Den ystra kärleksjak-
ten, 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.
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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 fler, finns att 

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




