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Tomas Ledin: Kan inte 
Länka sig etl liv utan 
musiken 
"Jag har aldrig upJ)levt mitt johb som ett 
jobb. Det är något jag måste göra", säger 
Tomas Ledin. Men efter tumCn med Skarpt 
läge tar han paus. 
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spelningar och turneer i bagaget och med 
mer än 250 låtar på sin repertoar. Trots att 
han försörjt sig på musiken sedan tidi&'t 
1970-ial, älskar han det lika mycket 

tmittjobbsomett
jobb. Del är något jag måste göra. lag har 
svlirt attföreställami,zettlivutanmusiken. 
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�:IIJ SenioreL· tar för sig i 
politiken 
1HfLYl�.,u1 65,plltl.S<imll u den :mabb1st Tn:and.c 
�,uppen politiker I kommuner och landi.un:. 
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Tomas Ledin: Kan inte tänka 
sig ett liv utan musiken 
·1ag /rar aldrig upplevt mitt jobb som ett jobb. Del är något jag 
mdste göra", säger Tomas ledin. Men efter tumtn med Skarpt läge 
rar han pa11s. 

H ��:�n,:; ::r:::�i:;:�:�;:::!� :�:
lk

;:r�� 2�� :1�:
1�f s:t

�penoar. 
Trots att han försörjt sig pi musll.'.en sedan tidigt l 970-tal, :i.Is kar han det Ul:a 
mycl.'.etfortfarande. 
- Jag har aldrig upplevt m itt jobb som ett Jobb. Det lir nigot [ag miste göra. Jag 
har svin att fl.lresu.Ua mig ett liv utan musil.'.en, li\'tn om Jag numera tar det lite 
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Kultur är hra för hlilsan 
EXPERTEN Kulturkan spara miljarder v arje år i 
rentdemensförebyggande,skriverSeniorens 
"'"">rt n:\�1>ninrhlilu ln<>m�r'-llnn<> 
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Tomas Ledin: Kan inte 
Länka sig etl liv utan 
musiken 
"Jag har aldrig upJ)levt mitt johb som ett 
jobb. Det är något jag måste göra", säger 
Tomas Ledin. Men efter tumCn med Skarpt 
läge tar han paus. 
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spelningar och turneer i bagaget och med 
mer än 250 låtar på sin repertoar. Trots att 
han försörjt sig på musiken sedan tidi&'t 
1970-ial, älskar han det lika mycket 

tmittjobbsomett
jobb. Del är något jag måste göra. lag har 
svlirt attföreställami,zettlivutanmusiken. 


