Nekrolog, publicerad i SvD 2016-01-08:

"Lars Hemmingsson, Solna, har avlidit i en ålder av 76 år. Han sörjs närmast av en bror och
en syster. Lars Hemmingsson har avlidit efter en lång o c h t a p p e r kamp mot sin
sjukdom. För mig var Lars, förutom en kär vän, en av de betydande representanterna för
radiomediet. Allt detta magiska som skänkte min barndom och ungdom glädje,
kunskapshunger och förväntan. Hemmingsson tillhör parnassen av eminenta radioröster i
sällskap med bland andra Sven Jerring, Per-Martin Hamberg, Georg ”Tuppen” Eliasson, Eric
Sandström, Roland Eiworth, Alf Martin, Arne Thorén samt Bertil Perrolf. I likhet med Perrolf
var Lars en hejare på att imitera. Han hade alltid för vana att imitera de han citerade. Hans
anekdotsamling var lika oöverskådligt stor som hans egna ljudupptagningar från konserter,
intervjuer och unika tillfällen. Att kalla Lars Hemmingsson en starkt profilerad personlighet är
en klar underdrift. Han var ett lysande original och representerade radiomediets överlägsna
möjligheter som folkbildningsinstrument, underhållning och media för musik. Hemmingsson
är en av de sista representanterna för en stolt och värdig kategori inom mediabranschen,
Radiomannen. Han var en av grundarna av Jussi Björlingsällskapet och var dess ordförande 1995–2004 och därefter sällskapets hedersordförande. Saknaden är stor efter denne
vänlige, spirituelle och ämable man. Sällan passar orden ”I kärt minne bevarad” bättre in än
när det gäller radiomannen och hedersordföranden i Jussi Björlingsällskapet, Lars Anders
Hemmingsson.

BENGT KRANTZ Ordförande i Jussi Björlingsällskapet"

Nekrolog, publicerad i SvD 2016-01-12:
"Lars Hemmingsson, Solna, har avlidit 76 år gammal. Han efterlämnar en bror och en syster.
Bilden av den glade Lars Hemmingsson tog undertecknad i hallå--korridoren i
bottenvåningen i Radiohuset 1969. Han residerade där och höll reda på allt som sändes ut,
höll reda på ”hallå et” – om något fallerade trädde han in med sin lugna röst – fattades
något programband, det var stora bandkakor på 10’ – fann han det – och allt fungerade. Han
var radions trygga klippa vad gällde ord, syntax och uttal. Han var kunnig i allt – en sann
radioman. Hans trygga gestalt utstrålade förtroende, vänlighet och hjälpsamhet, alltid med
en ton av humor och fyndighet. Man kan tala om en vacker radioröst. Den kan vara lugn och
vänlig, alltid tydlig, en sådan hade Lars Hemmingsson liksom kollegerna Gösta Kugelberg
och Åke Engerstedt. Hans musikaliska sinne gjorde honom till en enastående imitatör. I hans
trivsamma hem på Norrlandsgatan (UPPLANDSGATAN, min, Lasse S anm) såg man bland
mycket annat en liten fonongraf, på ett annat ställe stod en stilig RCA Velocity-mikrofon.
Särskilt unik var en samling fickur. Ljudet av det tickande surret skapade en egenartad,
nästan sagoaktigt atmosfär. Han var, som undertecknad, en ivrig Leica-fotograf. Vår
bekantskap har fortsatt genom åren, dock kom inget julkort i år. Vi minns alla Lars
Hemmingsson med glädje och tacksamhet.
ULF GERTZ FD P2-PRATARE"

