
Lerbos äldste 
har avlidit 

Lerbos äldste, Robert Nordström, har gått ur ti-den. 
På Lerbo ålderdomshem av-led i lördags församlingens äldste, förre kyrk- och skol-vaktmästaren Robert Nord-ström. Han skulle den 15 ap-ril i år ha fyllt 90 år. Ge-nom dödsfallet har en av bygdens mest kända person-l i g h e t e r gått ur tiden. 

H q ^ ^ t Nordström var född i CstSHminige, Stockholms län, och kom i unga år i tjänst hos komminister Henning Pettersson. När denne flyttade till Lerbo, följde hr Nordström med. År 1910 slutade han emellertid sin tjänst ochJfcysslade sedan med varje-hanSPträdgårdsarbeten, tills han 1926 blev kyrkvaktmästare. Sam-tidigt var han också iskolvaktmäs-tare och dödgrävare. Denna syssla skötte han. till 1940. 
De senare åren har Nordström varit bosatt på Lerbo ålderdoms-hem. Han har varit rask och kry och ända till inpå förra året skött hemmets trädgård. Sedan nyårstiden hade han emellertid varit sängliggande. Nordström har varit en gam-mal fiolspelman och utförde i yngre år ofta musik vid festliga tillfällen. Då han kom till Lerbo gick han med i den då nybildade kyrkokören. Även i äldre år — 

ända fram till 1954 — deltog han i mån av krafter i dess arbete. Under årens lopp har han tillde-lats tre olika medaljer: Patriotis-ka sällskapets medalj för -lång och trogen tjänst, Pro Patria och sån-garmedaljen Musica Sacra. Ett annat av hans intressen har varit blommor. Han har trivts i sin täppa, där han gått omkring och pysslat med sina blomster. Personligen var han en rättfram och vänsäll man, som gjort sig allmänt aktad och värderad. Den bortgångne sörjes närmast av syskonbarn. 
ROBERT NORDSTRÖM in memoriam 

Den gamle sångaren och spel-mannen Robert Nordström i Ler-bo är död. Den 15 april detta år skulle han ha fyllt 90 år. Han fick 1940 av kommunen en liten pension, som räckte till Nord-ströms små behov. Sedan hans hustru dog, fick han god vård på ålderdomshemmet i Lerbo. Där jobbade han i trädgården med si-na kära blommor och köksväxter, så länge hans krafter tillät. Nordström var en storsångare och medlem av Lerbo kyrkokör sedan år 1891. Han var synnerli-gen stolt över den medalj i den heliga sångens tjänst, som har fått som en ringa erkänsla för sit ideella intresse för kyrkosången Han började sjunga redan vid års ålder. Han hjälpte då sin far som också var sångare och oft~ anlitades i österhaninge som be gravningssångare. Den lille Ro bert lärde sig sjunga psalmer-na, långt innan han lärt sig läsa. Spela lärde han sig vid 7 års ål-der och började då med ett drag-spel men övergick snart nog till fiolen. Efter sin far, en bror och and-ra spelmän i öster- och Väster-haninge hade han sina låtar. Han hade ett osvikligt minne och kun-de berätta om Lasse i Tallbacken, Anders Bergström i Grindsvre-ten och Edvard Vretman i Käng-sta, och han mindes inte bara lå-ten utan också hur spelmannen spelade den på sitt karakteristis-ka sätt. Måpga händelser från 1870- och 1880-talen kunde han beskriva, som om de hänt i går. I Spelmansförbundets arkiv finns 42 melodier, upptecknade efter denne vår minnesrike medlem. Av dessa har Olof Andersson tecknat upp 12 st. 1936 och jag resten under tre besök hos ho-nom 1952—1955. Ett 10-tal är eg-na kompositioner. En av dessa spelade han vid 85 år solo på spelmansstämman i Säfstaholm annandag pingst 1953. 
Nordström hade en unik och ålderdomlig repertoar av visor och mollpolskor. Många ceremoni-ella bröllopslåtar från forna ti-ders bröllop, t. ex. bondmarscher, brudpolskor och steklåtar kom den gamle spelmannen ihåg. De mest unika melodierna som jag upptecknat efter gamle Nord-ström, är två ridmarscher, som spelades 1 österhaninge 1870 av två spelmän, som samtidigt red på två stadiga bondhästar i spet-sen för brudföljet. De hade trä-nat ett halvt år för att klara den uppgiften. Nordström var en fin och för-synt gammal man med ideell in-riktning. Vi kommer i Spelmans-förbundet att mycket sakna den gamle rare spelmannen. Men Nordströms låtar lever, och de kommer inte att dö. Genom dessa har den gamle Lerbospelmannen själv skapat sig ett gravmonu-ment, varaktigare än kopparn. Vila i frid, gamle spelmansvän! Gustaf Wetter. 


