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Stor uppslutning vid Lerbo kyrkjubileum
Överfylld kyrka och midsommarstämning

Mellan åren 1765—«7 byggdes
Lerbo kyrka. Det skedde under
den s. k. frihetstiden, då "mössor-
na" för tillfället hade makten. En
för vårt land osevanlig lång peri-
od av fred och frid hade rått, trots
"käbblet" mellan "hattar och mös-
sor" På tronen satt den enligt his-
torieböckerna godmodige och val-
villige Adolf Fredrik, vilken fann
sin bästa avkoppling vid svarv-
stolen.

Lerbo kyrka tillkom alltså under
relativt idylliska förhållanden, och
detsamma kan också sägas om det
jubileum som hölls i går — 200 år
senare. Vädret var precis som man
önskar att det skall vara vid mid-
sommarhelg, d. v. s varmt och so-
ligt. Midsommarstämningen vilade
över nöjden, och till detta bidrog
inte minst spelmännens och många
andra besökares färgglada land-
skapsdräkter som syntes i och
utanför Lerbo kyrka.

Domprost R. Murray, från Sträng-
näs, vilken förrättade högtidsguds-
tjänsten, kunde glädja sig åt en ab-
solut fullsatt kyrka, och förmodli-
gen har ingen julotta i Lerbo kyr-
ka någonsin förmått samla lika myc-
ket folk, eftersom en stor del besö-
kare denna gång fick finna sig i att
vänta utanför.

Med anledning av jubileet hade
kyrkan dekorerats mycket vackert,
och fanborgen — där givetvis Ler-
bos kompanifana, kring vilka Karl
XII:s drabanter samlades 1710, intog
rangplatsen — samt spelmännens må-
leriska dräkter bildade en effektfull
inramning.

Brudkrona och "befästningstorn"
Efter högmässna gav kantor Mar-

tin Kumlien en intressant historik
över Lerbo kyrkas tillkomst och de
personer som på olika sätt satt sin
prägel på dess 200-åriga existens.
Kyrkans interiör beskrevs ingåen-
de, och många av föremålen visade
sig äga en egen och kuriös historia.
Den vackra och förnämliga samling-
en av kyrksilver fanns framsatt till
allmänt beskådande, och kantor
Kumlien nämnde att brudkronan
möjligen härstammar ända från 1666.
Många tecken tyder på att så är fal-
let, men helt säker kan man inte
vara, eftersom brudkronan vid nå-
got tillfälle kan ha blivit utbytt,

Klockstapeln tillhör utan *vekan
en av länets mest unika byggnader
och uppfördes av en överstelöjtnant
1776—77, och kantor Kumlien mena-
de att det också kan märkas på
byggnadsstilen att en militär stått
som byggherre. Med sitt befästnings-
lika utseende påminner den om en
krigsbunker och har också av allvar-
liga forskare tagits för att vara ett
medeltida befästningstorn.

Att landsantikvarien Ivar Schnell
liknar klockstapeln vid en väderkvarn
som förlorat sina vingar tycker vi
här i Lerbo inte om, sade kantor
Kumlien skämtsamt. Emellertid har
den blivit litterärt förevigad genom
Gunnar Henriksson, som var son till
kyrkoherden Henrik Pettersson och
på 1930-talet utgav en diktsamling
"Ragnarök", där denna märkliga
byggnad har fått bilda centrum i en
av dikterna, vilken kantor Kumlien
läste som avslutning på sin histo-
rik.

Kyrkoherde Richard Åsberg fram-
förde därefter sitt och församlingens
varma tack till kantor Kumlien, vil-
ken nu avgår efter nio års tjänst
och tillträder en ny befattning i Vi-
kingstad utanför Linköping.

Minnesstund
En märklig trotjänare ägde Lerbo

i f. d. spelmannen, tonsättaren, kyr-
ko- och skolvaktmästare Robert

Nordström, vilken avled 1958, men
dessförinnan hunnit verka en dryg
mansålder i Lerbo och bland annat
skapat ett flertal låtar, av vilka den
kända "Lerbomarschen" för övrigt
fick bilda intågstonerna till högmäs-
san tidigare på dagen.

Kring dennes grav samlades besö-
karna, och riksspelman Gustaf Wet-
ter, Katrineholm, höll ett inspirerat
minnestal och nedlade en krans i
form av en vacker lyra med inskrip-
tionen "Tack för alla vackra låtar,
värdefulla bidrag till förbundets ar-
kiv" — undertecknat Södermanlands
Spelmansförbund.

Spelmansstämma
Därefter blev det samling i Byg-

degården, där man höll sockenting
och spelmansstämma med deltagare
från Katrineholms och Valla Spel-
manslag. Att man dukat till kaffe för
närmare 150 personer visade sig otill-
räckligt, varför förtäring fick ske i
omgångar. Ingen blev emellertid utan
vare sig kaffe eller smörgåsar.

Det vackra vädret fick många av
spelmännen och besökarna att samlas
i backen utanför bygdegården, och
ganska snart började fiolernas ekon
att sjunga i trakterna. I fortsättning-
en blev det mycket fin musik att
lyssna till, och bl. a. presenterades
en "autentisk" skildring av ett bond-
bröllop i Lerbo på 1700-talet.

När festligheterna var över fanns
det många som tyckte att den 200-
åriga kyrkspiran i Lerbokyr-
kan sträckte sig extra stolt mot
skyarna, men detta faktum bör inte
förvåna om man betänker vilken
uppvaktning som denna dag veder-
farits Lerbokyrkan.

Kv.

Kyrkoherde Richard Åsberg, Sköldinge, avtackar kantor Martin Kumlien och dennes maka vid Ler-
bo kyrkas 200-årsjubileum. Kantor Kumlien lämnar nu Lerbo efter nio års tjänstgöring och tillträ-
der en liknande befattning i Vikingstad utanför Linköping.
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200 år sedan Lerbo kyrka byggdes
Högtid inför en fullsatt kyrka

Fanborg och spelmän samlades tillsammans med allmänheten vid minnesstunden över Robert
Nordström på Lerbo kyrkogård.

I en absolut fullsatt kyrka högtidlighölls på söndagen de 200 år somått sedan Lerbo kyrka byggdes. Efter
högmässan berättade kantor Martin Kumlien om kyrkan, dess historia, tillkomst och utsmyckningar. Kan-
tor Kumlien, som inom kort lämnar Lerbo, avtackades därefter av kyrkoherde Richard Åsberg. Därefter
hölls först en kort minnesstund vid kyrko- och skolvaktmästaren Robert Nordströms grav på Lerbo kyrko-
gård varvid Gustaf Wetter erinrade om hans långa gärning i socknen och om hans betydelse som spelman.
Man samlades därefter i Lerbo bygdegård där s k sockenting hölls n«ed medverkan av Katrineholms och Valla

spelmanslag.

Det var på hösten år 1765 som den
nuvarande kyrkan i Lerbo började
uppföras. Bygget tog ungefär två år
och den första predikan i den nya
kyrkan kunde hållas den 27 septem-
ber. Dock finns en del av den gamla
medeltida kyrkans murar kvar i den
nuvarande kyrkobyggnaden vilket
gör att man med den nuvarande
kyrkan har ett samband med dess
föregångare från medeltiden.

Framför altaret j den nuvarande
kyrkan finns även ett annat minne
från äldre tid. Det är en dopfunt som
torde ha uppförts redan någon gång
på 1100-talet.

En annan av kyrkans verkliga ra-
riteter är Lerbo gamla kompanifana
under vilken "Lerbo Gompagnij"
samlades år 1710.

På kyrkogården står en klockstapel
som vid sitt uppförande 1776—1777
fick ett mycket säreget utseende.
Detta har också gjort att somliga
forskare tagit den för en kastal, alltså
ett medeltida försvarstorn. Inne i
klockstapeln finns tre klockor varav
mellanklockan är den äldsta i Söder-
manland.

Trotjänare hedrades
Sedan kantor Martin Kumlien av-

tackats av kyrkoherde Åsberg följde
en minnesstund på kyrkogården vdd
den grav där en av församlingens
trotjänare, kyrklo- och skolvakt-
mästaren Robert Nordström, vilar.

Gustaf Wetter erinrade om hans lev-
nadsdata och om hans gärning. Han
föddes 1868 och kom till Lerbo 1891.
1926 tillträdde han sedan tjänsten
som kyrko- och skolvaktmästare, ett
arbete som han slutade år 1940, 72 år
gammal. Gustaf Wetter berättade
därefter om Robert Nordströms spel-

mansgärning och de låtar siom upp-
tecknats efter honom.

Därefter skedde samling i Lerbo
bygdegård där s k sockenting hölls.
Bl a medverkade Katrineholms och
VaUa spelmanslag.

Den kollekt som upptogs vid hög-
mässan inbringade närmare 400 kr.
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Han fick inte sälja
sina ballonger vid
sommarfest i Djulö

— Det ska inte komma några rackarns ballongförsäljare och
förstöra vår lottförsäljning. Spelmannen Gustaf Wetter i Katri-
neholm blev så förbaskad på midsommarafton att han ringde
polisen. Han uppmanade också festdeltagarna vid Djulö att inte
gynna några andra än lottf or säljarna. Då trädde en tredje part
m på scenen: Lars Eriksson som förestår servering vid Djulö:

- Folk kom och frågade om
dom inte fick handla hos mej..

Den som utlösts "midsommar-
bataljen" i Djulö dök upp på om-
rådet där Katrineholms spelmans-
lag och NOVrs folkdanslag sedan
flera år ordnar med midsommar-
firande. Han skulle sälja ballon-
ger, snurror, hattar och annat.

Spelmannen Gustaf Wetter rea-
gerade starkt mot den illojala
konkurrensen och tog kontakt med
serveringens föreståndare som
tyckte om ballongförsäljaren att
"för mig får han gärna stå där,
jag bryr mig inte om det". Då
ringde spelmannen polisen och bal-
longförsäljaren "rymde fältet"
utan större protester.

Gustaf Wetter: — Två fattiga
timmar har vi på oss för att få
var tombola såld. 300 kronor får
vi från staden i anslag. Ingen ska
komma och förstöra för oss när
vi försöker få in lite pengar till
var kulturella verksamhet.

F ö gick midsommarfirandet tra-
ditionsenligt: folkdanslaget ledde
ekarna med barnen och spelmän-

nen spelade. Ca 500 deltog och
'ädret höll sig inom rimliga gran-
er. En extra eloge ger Gustaf

iVetter till barndanslaget "som
dansade så rart".

Lerbo kyrka av i dag. De 200 år som gått sedan den uppfördes högtidlighölls på söndagen.
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Sörmlands spelmansförbunds flagga sänks över spelmannen Robert Nordströms grav. Ttti höger Gustaf Wetter,

Anslående högtid i Lerbo

lämnades boken "Kyrkorna i Sö-
dermanland" av landsantikvarie
Ivar Schnell och till fru Kumlien
en bukett' vackra blommor.

Efter uttåget ur kyrkan till to-
nerna av Mörkö kyrkmarsch sam-
lades kyrkobesökarna kring Ro-
bert Nordströms grav där den
bortgångne kyrko- och skolvakt-
mästaren bringades en varm hyll-
ning av Gustaf Wetter.

Vid samlingen i bygdegården

hälsades besökarna välkomna av
kyrkoherde Åsberg, spelmännen
drog sina låtar vid två framträ-
danden och vidare hölls auktion
på skänkta varor.

Lerbobygden var klädd i sin vackraste skrud när sockenkyrkan
200-årsjnbilerade på söndagen vid en högmässa minnesvärd genom
domprosten Robert Murrays predikan och ett så ovanligt inslag

som en grupp folkspelmän från Katrineholm och Valla. Kyrkan var
fullsatt och efter högmässan köade besökarna i hembygdsgården
för att få smaka kyrkkaffet och vara med om sockentinget.

Högmässan inleddes med intåg i
kyrkan med fanborg och spelmän
från Katrineholm och Valla spel-
manslag' anförda av oförbränneli-
ge Gustaf Wetter. Musiken som

spelades var framlidne kyrkovakt-
mästaren och spelmannen Robert
Nordströms "Lertaomarsch".

Efter altartjänst och predikan
spelade Wetter och hans spelmän

"Kyrkvisa från Vingåker" och
kantor Martin Kumlien talade med
stor sakkunskap om kyrkan och
dess värdefulla inventarier.

Kantor Kumlien, som skal) läm-

na Lerbo efter nio års tjänst, och
hans maka Birgit blev sedan hyl-
lade och avtackade av kyrkoherde
Richard Åsberg för sina insatser
inom bygden. Till kantorn över-
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