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80-årig
laggkärlsmakare
började vid åtta års ålder
Byggnadssnickaren
Erik
Andersson,
Sveavägen 39,
Katrineholm, vilken som förut i korthet meddelats fyller
80 år på söndagen började
redan som åttaåring att arbeta med trä. Han blev genom en farbror i födelsebygden
Flöda
intresserad av
konsten att göra laggkärl
och det är en färdighet —
eller bisyssla — som följt honom genom åren även sedan
hans huvudsyssla blivit byggnadssnickarens.
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När Erik Andersson år 1911
flyttade till Katrineholm hade
han definitivt tagit steget över
till snickarskrået. Den ordinarie
arbetstiden ägnades åt husbyggande men på fritiden gav han
sig laggkärlstillverkandet i våld.
De flesta gamla gårdar i Katriv
neholm har haft besök av -den 209 år tillsammans fyller" den
skicklige
laggkärlstillverkaren, här trion i morgon — dragspelet
som levererat åtskilliga "bunkar' 66, Erik Andersson 80 och fio-
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för hushållstvättens behov under
de år han hållit på med tillverkningen jämsides med det ordinarie yrket.
På 20- och 30-talen var det särskilt värdefullt att ha laggkärlstiliverkningen vid sidan om sniekaryrket, eftersom det ordinarie
arbetet inte räckte för sysselsättning mer än halva året. Tre kärl

om dagen var genomsnittskapaciteten och för de minsta fick hån
tre kronor, för de större 7—8.
Det största laggkärl hr Anders»
son tillverkat rymde hela 4.000 liter och för det fick han 185 kronor. Det ställdes på en höskulle !
Flöda som vattenreservoar för
kreaturen.
En tid — det var 1940 — hade
hr Andersson till och med en man
med häst och vagn som körde omkring och skötte försäljningen och
leveranser har skett inte bara till
hushåll i Katrineholm med omnejd utan också mera långväga.
Nyköping, Norrköping, Eskilstuna, Örebro och Visby hör till de
orter som han levererat till.
Nu har Erik Andersson sålt sin
verkstad på Pål torpsgatan 16 och
själv slutade han tillverka laggkärl för 5—6 år sedan. Efterfrågan var inte så stor de senaste
åren. Hushållstvätten klaras ju
upp med maskin numera. Men
skulle någon behöva ett tips om
hur ett prima laggkärl tillverkas,
så nog står 80-åringen till tjänst
med råd. Fysiken är nämligen
prima även om fingrarna inte
lämpar sig för snickerijobb eller
för att traktera dragspelet och
fiolen, vilka varit kära och mycket utnyttjade kamrater mellan
laggkärlsvarven. Dragspelet är 66
år nu och fiolen 63.

