
Anderssons pojkar och flickor
i jubileumskör för Lasse trubadur

fr******************-
Sångarbrödérna Folke (opera

mm) och Lars Andersson (luta)
har mycket gemensamt till både
egenskaper och det yttre. Vörd-
naden för fader Metodius är där-
vidlag något primärt. Det var
han som lärde lilla Lasse att
knäppa de första ackorden på gi- L
tarren. Sedan dess är ett halvse- ™
kel förgånget. Adepten har hun-
nit leka till en myckenhet på
strängarna — lutans — androm
till glädje och sig själv till tröst
och lyftning. På fredag tar han
och lutan ton i 60-årsjubileums-
takt Men knappast blir det bara
solonummer på födelsedagsreper-
toaren på Ny torp i Skogstorp —
när Anderssons pojkar och flic-
kor kommer samman flirtas det
ohöljt med Fru Musica, som
främst får signa de sånger gam-
le Metodius lärde dem.

*

— Jag hade en underbar barn-
dom. Den hade melodi, även
i överförd bemärkelse. Far var
djupt religiös och delade med sig
av sin tro i Grönsta söndagssko-
la. Ofta uppträdde han på lands*
bygder. Då fanns gitarren med i
gepäcket. Till socken och helg vil-
le han liksom ackompanjera till-
varon. Hans var idén med mid-
sommarfirandt v, -å vår gård
(Storgatan 4). Vi uui-n fick smyc-
ka majstången ocn i pä de äld-'
re att resa u^u, , ~i under ras
och stoj. För u c i: dcle 24 fa-
miljer -med ma^oor av ätte-
läggar i fastigheten. Vi kände
oss som en enda stor familj. Mest
Väl vid midsommarfirandet. Och
»og mh,ns jag när jag vid 12 års
Ålder kunde hantera ett femra-
digt dragspel och uppträda som
speleman tillsammans med far,
Som gned sin fiol. Bror Folke har

****** ***********

på skilda sätt
göranden och

inverkat på mina
låtanden. Så var

det också med dragspelan-
det. Har hade en fästmö, som
spelade tvåradigt När jag
fick låna instrumentet och på en
dag riktigt drägligt kunde exe-
kvera Norska valsen, blev hon så
imponerad och rörd att jag fick
behålla det.

Undras om ungarna nu för ti-
den har lika roligt som vi hade
på min barndom» Norr! M«d små
medel men stor entusiasm åstad-
kom vi trivsamheter. Skrid-

upptåg, och en gång uppträdde
jag som skrinnanda dragspelare.
För att nu inte tala om lek och
ras i hägnet av Oxbacken med
indianromantik och all sköns
bräddade äventyrligheter. Som
högtidsistunder lever i
net skogspromenaderna

min*
i fars

sällskap. Han gav oss sinne för
det vackra, lärde oss känna igen
blommor och
Skaparen...

talade gärna om

I en syskonskara på nio var det
emellertid en hård nödvändighet
att leken snart nog blev allvar.
Lasse Andersson försökte sig på
Industrijobb. Han var inte funtad
För det, kände sig instängd, antin-
gen han knogade som svetsare på
Luth & Rosén eller förekom på
Munktells plåtslagarverkstad. Så
Jänade han då dräng i Flöda —
konfirmerades också i dess
lå vackert resta kyrka — och
wukade en tid ett ställe. Det var
lå han tog itu med snickerier.
Den hanteringen, som han för
Ivrigt tog i arv efter morfadern,
•enodlade han 1937 genom att
itarta en fabrik i Eskilstuna. Den
•öddes upp till kapacitet med 16
inställda. Decenniet senare brann
abriken Det skedde en torsdag;
»å lördagen i samma vecka hade
.<asse Andersson etablerat sig i
Skogstorp.

—' Jag ville nog förvalta det
musikaliska arvet på bästa sätt
ch bereddes .också tillfälle att
gga ett år i Stockholm i mitten
å 30-talet. För Rut Althén tog
ig sånglektioner, Manda Björ-
ng lärde ut talteknik, och Wil-
elm Julinder var läromästare
& luta. Hos en svägerska till
ohn Bauer bodde jag i en sti-

närligt folk av skilda kategorier. furu, omhuldar allmogestifen
hogrevstånds-gr

tionella valborgsmässovisiter.medvandrare, som gav både hand-
Andersson har ald-

sig stå i skuggan av
att det medfört

tag och inspiration. Helst minns

far, professorn och museimannen.
mmdervardeskomplex.

loss och givit mig sången helt
estraderna eller annorstädes somvåld. Jag brottades nog mm ja-

den kände opera-
utan vara sig självkonstnärliga värden var stor och

enligt mitt formenan-

Han har också tillräckligt i smkvalitéer, som krävdes för de sto-
musikaliska fatabur för att kun-

egna ben: tekniskt
kunnig, taläng att skapa atmo-
sfär genom inlevelse och därför
förmåga, att fånga sitt auditö-
r ium.

• *
sjunger

klart att sången fick bli en hob-

Den blev det med stort H.
dan före Stockholmssejouren ha-

man och Taube.'Carl Mikaels na-

porträtt sätter jag mycket högt.festhga leg; bestämt debu-
terade han på Statt Och nog är det roligt nar ungdo-
Allsången var något att ta fasta mar en och annan gång kommer
på. Sven Lilja sjöng på Skansen fram och vill ha något "med sorg
i vit kostym, och vår trubadur var
inte sen att skaffa sig en — finns KFUM-koren på turnén i Ameri-

ka — var det inte vid det tillfäl-
och ge fart och fläkt let han "raggade upp" Greta Gar-

gott folk, som så gärna ville atten musikskola
jag skulle sjunga Bellman...

över svårigheter

enigheten av hans livskomponen-
for sin sak och

ett torp i
FunäsdalenFlöda och stundom

och slöj-
som ett

signum för det hantverksmässiga
och personliga. Helst arbetar han

något så gammalhederligt som

de
som
och

fortf ärande
deroben
på Djurgården
Skansen i
lärde han ut gitarr och fick blå
som elever sex frälsningssoldater.
Om det må han berätta själv:

—• De kunde
inte spela
rent av rörande hängivenhet gick
de in
nog fullfjädrade,
examensprov spelade de ett par så
svåra stycken
och Jungru Maria. Som tack för
lektionen sjöng
någon av de salvationistiska sån-
gerna, engagerat,
de. Själv har jag förresten upp-
trätt på Frälsningsarmén...

Folkparkerna var ett perma-
nentat tillhåll för Lasse Andersson
i sju år. Det var ett flängande
och resande, som gav dissonans
visavi snickrandet. Föreläsnings-]
föreningarna har förstått att
skatta honom, inte minst
sörmländska. Inför dessa
krävdes det ingående förberedel-
ser och för deras genomförande
röstkondition. Halvannan
omspände programmen,
just i dessa sammanhang
trivdes han och nämner dem som
sina bästa stunder Den bli-


