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50 år fyller 7 oktober fabrikö-
ren och lutsångaren Lars Anders-
son, Nytorp, S k o g s t o r p . 

Han är född i Eskilstuna och 
ingick i en syskonskara på nio. 
Sin yrkesbana började han som 
tiimskrivare hos Luth & Rosåns, 

kom sedan till 
Munktells, där 
han band sorte-
rare i tröskverk 
men återvände så 
småningom till 
Luth & Rosens 
som svetsare. Fa-
briksjobbet triv-

, des han dock in-
|te med. Han tog 
plats på landet 
som dräng i Flö-

da och i samband därmed konfir-
merades han i Flöda kyrka. Efter 
några år som plåtslagare vid Bo-
linder-Munktells blev han jord-
brukare på ett litet ställe som 
han köpt. Där blev det också en 
del snickeri — arvet från morfa-
dern slog igenom — och 1937 blev 
det snickeri för gott då han star-
tade en snickerifabrik i Eskilstu-
na. Den brann ned för ett tiotal; 
år sedan och då flyttade firman 
ut till Skogstorp. Där trivs fabri-
kör Andersson och hans maka ut-
märkt och rörelsen drivs nu i stort 
sett med endast hr Andensson. 
själv som arbetande — tidigare 
hade han flera anställda. 

Lars Andersson är ju mest känd 
som lutsångare. Det har han hål-
lit på med sedan 1937 på allvar 
med bl. a. något års utbildning i 
Stockholm. Sången har blivit hans 
livselexir, det han räddar sig med 
då vardagslivets småknåp ter sig 
allt för enahanda. I Visans Vänner 
i Eskilstuna är han vice ordföran-
de och där trivs han tillsammans 
med övriga sångentusiaster. Det 
blir något offentligt framträdan-
de av Visans Vänner någon gång 
i november, avslöjar han. Och så 
har han skaffat sig ett sommar-
paradis i Härjedalen, där han och 
hans hustru kan odla sitt natur-
intresse — vilket de också givet-
vis gör i hemtrakterna året runt. 


