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Arbetets veteraner y 
Bygdespelmannen Robert Nordström i Lerbo 

lärde sig spela redan vid sju års ålder 

mm 
ROBERT NORDSTRÖM, 

glad 80-årig sångare och spelman. 

80 år fyller på torsdag f. d. kyrko-och skolvaktmästaren Robert Nord-ström, Lerbo. Född i Österhaninge socken på Södertörn, kom han efter avslutad skolgång och konfirmation i bagarlära i Stockholm. Men han åter-vände snart till sin hembygd, där han tog t jänst i komministergården. År 1891 flyttade han till Lerbo i samband med att hans arbetsgivare, pastor Henning Pettersson blev kyrkoherde därstädes. Ef ter 17 års t jänst hos honom fick han år 1903 mottaga Patriotiska sällskapets me-dalj för långvarig och trogen t jänst . Ivrigt intresserad av trädgårdsarbe-te deltog han bl. a. i en trädskötar-kurs och kom senare at t ägna sig åt trädgårds- och jordbruksarbete, tills I han 1926 fick anställning som kyrko-ioch skolvaktmästare i socknen. Den-na tjänst, som han skötte på ett syn-nerligen plikttroget sätt, slutade han år 1940, då han av kommunen bevil-jades pension. 
Mest känd ute i våra bygder är Robert Nordström såsom sångare och allmogespelman. Med en för sina år förvånansvärd vitalitet och andlig spänst kan han också berätta om sitt liv och sina många intressen. Även om hans levnad har till det yttre många gånger varit strävsam, har han som få kunnat sprida solsken över den grå vardagen genom sitt frejdiga humör och framför allt ge-nom sina djupa ideella intressen. 
När sign. häromdagen besökte honom i hans lilla stuga i ös t ra Veg-red, gick han därinne och pysslade med sina kära krukväxter. På den nästan överflödiga frågan om hans i huvudintresse, strålade hans ansikte upp, och så var han i berättartagen: 

— Sången och musiken! Jag var inte mer än 6 år, då far, som hade ett torpställe under Hässlingby gård, började undervisa mej i sång. Han anlitades ofta som s. k. liksångare och ville att jag skulle lära mej sjunga psalmer. Jag kunde inte läsa än, utan han fick läsa texten för mej. Vi sjöng mycket hemma och se-dermera i kyrkan. På den tiden gick folk i kyrkan mycket mera än nu, men det var väl inte alltid av intres-se för att höra prästen. Varje gård skulle ha någon vid gudstjänsten, särskilt för at t få höra nyheter om auktioner, uppbörder o. d. När jag var sju år fick jag låna ett dragspel av en smed, och året därpja spelade jag på min första dans. Jag fick 15 kr. i spelmanspengar, vilket ju var en stor summa på den tiden. För dessa skaffade jag mej eget dragspel. Min bror Wilhelm, som var två år äldre än jag, tog lektioner för vår skollä-rare i socknen. Han hette Lindholm och kunde spela alla möjliga instru-ment. — Du ska slänga dragspelet, sa han, och börja spela fiol. Det är mycket finare det, ser du. Jag trodde inte det skulle gå att lära sej, men sedan skolläraren flyt-tat till grannsocknen, började jag tänka allvarligt på saken och skaf-fade mej en gammal fiol. En fiolspe-lare lärde mej spela, men han skulle ha ett kvarter konjak för varje gång, så lärdomen blev därefter. En bygde-spelman, Anders Bergström, lärde mej litet. Han ville ha mej att »basa» som han kallade det, d. v. s. ackom-panjera, när han spelade. Han bru-kade dessutom ofta gnola till musi-ken. När han skulle spela på någon dans, brukade hans gumma följa med ; och bära fiollådan. Han kunde också som andra bygdespelmän på den ti-den komponera egna låtar. En gång satte han ihop en vals, som i sina tongångar härmade orren, när denne spelar på våren. Han hade förstås varit i skogen och lyssnat på fågla-låten och få t t idén till valsen. Genom honom väcktes mitt intresse för gam-la låtar och danser, och fiolen fick förmedla musiken. 
Så kom jag hit till Lerbo med gam-le prosten. Första söndan skulle jag ut och t i t ta på omgivningen efter middagen. Nere vid de gamla kyrk- ' stallarna fick jag höra sång från folkskolan. Man sjöng en sång, och så pratade man och skrattade. Jag j stod och lyssnade en stund, men gick > sedan hem till prästgården. Utanför mötte jag prosten. På min fråga om sången vid skolan fick jag till svar, a t t det var den nybildade kyrkokö-ren, som hade övning. 

— Där ska du vara med, sa han. Jag ska tala med kantorn i morgon. De^var dåvarande kantor Sanell. 
.Jå, så kom man med i Lerbo kyrko-kör. Sången har blivit en viktig del av mitt liv och jag är fortfarande med och sjunger. Jag fortsatte också att spela. Det var mest på bröllop o. d., då det var dans. Men när jag blev vaktmästare här för skolan och kyrkan, var det mera sällan felan togs fram vid sådana tillfällen. 
Ja, så kan Robert Nordström be-rät ta om sång och musik och mycket annat. Hans minne är storartat både 

i detta fall, och när det gäller att med fiolens hjälp leta fram gamla i ungdomen spelade låtar. När redak-tören för samlingsverket »Svenska låtar», Olof Andersson, i mitten av 30-talet gjorde sin färd genom Sörm-land för at t uppteckna folklåtar, fick Nordström ta f ram fiolen och leta i sitt minnes gömmor. Resultatet blev ett antal låtar, av vilka några bl. a. spelats i radio. Ännu kan han också med sitt instrument »dra» någon vals eller polska av eget fabrikat. H. 


