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orkel Rasmusson var från första början i slutet av 60-talet fram till 2004 då orkestern lade ner för gott sångare
och låtskrivare i Blå Tåget. Samtidigt är han upphovsman till många andra sånger, skrivna för teatern och
inspelade på en rad egna skivor. Nu finns nittio av hans sångtexter samlade i en volym som Rönnells
Antikvariat ger ut i dagarna: Landet och andra sånger. Första texten är från 1970, de sista är skrivna i fjol.
Landet är ett brokigt urval där vassa samtidskommentarer och satirer står sida vid sida med lustiga infall och
barnsligheter, mörka ballader med naturstycken och kärlekssånger. Det blir som en konsert där det ena blandas
med det helt andra för att det inte ska bli för enahanda. Vad som förenar och förhindrar splittring och
otydlighet är ett omisskännligt personligt tilltal och en alldeles egen poetisk metodik. Torkel Rasmusson född
1941, har under åren spelat och sjungit på många estrader och grammofonskivor och givit ut diktsamlingar
och andra böcker, skrivit dramatik för barn och vuxna och varit verksam som journalist, kritiker och redaktör.
I höst utkommer en bok om Blå Tåget som han skrivit tillsammans med två gamla kolleger i bandet, Leif
Nylén och Tore Berger.
Boken är formgiven av Anders Ljungman och omslagsteckningen är gjord av Bruno Knutman.
Livet. Ur folkdjupet 5. Psalmer och andliga visor 6. Psalmer och andliga visor 6. 1743 flyttar familjen till
nuv. Kontot skapar du endast via facebook. Sång- och danslekar 4. Skolsånger 3. De var då bosatta i det
Daurerska huset vid 'Hornsgatspuckeln'. Johan Wester dragplåster i kyrkan: GUDSTJÄNST. Du är alltid
välkommen, oavsett tro eller tvivel.

Vi möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare
och organisationer när det gäller byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och
byggledning. Livet. Hans föräldrar var Johan Arndt Bellman och Catharina Hermonia. 1. Läkarmissionen
erbjuder katastrofhjälp och skapar en bättre framtid.

