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Ralph Lundsten (hyllning inför 80-årsdagen)

Ralph Lundsten är Sveriges internationellt mest kända tonsättare och en av 
förgrundsfigurerna för synt- och elektronisk musik – en nutida klassiker som förenar den 
seriösa musikens traditioner med vår tids ljudvärld. Mest känd är Ralph Lundsten för sin 
personliga musik (660 opus), som finns utgivet på över 100 grammofonskivor!
Han bor i ett rosa hus vid Skurusundet, där också hans berömda elektronmusikstudio 
Andromeda (1959–2015) var belägen. Musikmuseet och Nacka kommun hade långt gångna 
planer på att göra museum av Ralph Lundsten hus, hem och studio, men nya viskösa Statens 
Musikverk satte dessvärre stopp för det …
Andromedastudion sorgliga öde 2015, blev att plockas ner och skänktes därefer av Ralph till 
Musikmuseet (studion innehöll fera av världens tidigaste och unikaste syntar bland andra 
Kärleksmaskinen!

Ralph är också filmare (bl.a. Svenska Filminstitutets kvalitetspremie fyra år i rad, 1964–67 (!), 
filmen EMS NR 1 fick dessutom konstpris (!) på aaris iiennalen 1967).
Konstnär (medverkan i konstutställningar på Nationalmuseum, Moderna Museet, Louvren 
samt egna utställningar med Kärleksmaskin, neonskulpturer, elektroniska bilder med fera).
Författare med ett fertal böcker, senast Cosmic Composer 2015.

Mest känd är Ralph Lundsten för sin personliga musik, med verk för Stockholms- och Oslo-
operan, Dramaten, Riksteatern, Radio & TV m.m. Otaliga priser för film, konst och musik, t.ex.
Schwingungen Sonderpreis (”elektronmusikens Oscar”) i Tyskland. En av hans melodier som i 
över 25 år varit Radio Swedens signatur (vår fungerande nationalsång), blev av Guinness 
Rekordbok vald till ”mest spelade melodi”! Ralph Lundstens FN-symfoni och hans hyllnings-
text till FN, framfördes och lästes upp vid 50-årajubileet i San Francisco 1995 och det 
resulterade i att Ralph blev utsedd till och invald i London Diplomatic Academy som 
Composer & Cultural Ambassdor!

Ralph Lundsten är en säregen och svårplacerad figur i det alltför uppspaltade svenska musik- 
och kulturlivet – i sanning ett nutida universalgeni!

Lars Tilling, dirigent, tonsättare och TV-producent


