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f Katrirveholms-Kuriren j 
Måndagen den 10 mars 1958 

t 
Lerbo församlings tro-tjänare och äldste 
f. kyrko- och skolvakt-mästaren 

Robert Nordström 
född i österhaninge den 15 april 1868, har i sitt 9Ö:e levnadsår avlidit den 8 mars 1958 å Lerbo ålderdomshem, i ljust och tacksamt mimje bevarad av Lerbo försam-ling, syskonbarn och många vänner. 
Genom de fagra riken på jorden 
gå vi till paradis med sång. 

Sv. ps. 21: 1—3. 
Jordfästningen äger rum i Lerbo kyrka lördagen den 15 mars 1958 kl. 14. Samling vid kyrkan. 
Kaffe på ålderdomshem-met efter jordfästningen. 

' Katrmeholms-Kuriren | 
Måndagen den 17 mars 1958 

— På lördagen Jordfästes i Ler-bo kyrka församlingens äldste, förre kyrko- och skolvaktmästa-ren Robert Nordström. Akten in-leddes med Marche Funébre av Chopin med fru Ingrid Järle vid orgeln, och därefter spelade herr Thure Wedberg på violin En spel-mans jordafärd av Erik öst d. y. Sedan sjöng f ru Astrid Harne Färdemannens psalm av Ilmari Hannikainen. Så sjöngs psalm 423: 3-5. Kyrkoherde Gösta Harne griftetalet över texten i Matteus 6: 26—29 och sedan sjöngs psalm 424: 6—8. Därefter följde begrav-ningsmässan och psalm 73:2—3. Till sist spelade Thure Wedberg Schuberts Litanei. Under det att kistan bars ut av Lerbo gamla kyrkokör spelade f ru Järle Actus tragicus av J. S. Bach. Vid gra-ven talade kyrkoherde Gösta Har-ne och lade ner en krans från Lerbo församling, lantbrukaren Nils Bissmark lade ner en krans från Lerbo kyrkokör och herr Thure Wedberg en från Söder-manlands spelmansförbund. En . krans f rån Sköldinge kommun I " neci:ades av herr Uno Andersson. -

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-ligheter gått u r tiden. 
Robert Nordström var född i Österhaninge, Stockholms län, och kom i unga å r i t jänst hos komminister Henning Pettersson. När denne flyttade till Lerbo, följde hr Nordström med. År 1910 slutade han emellertid sin t jänst och sysslade sedan ined varje-handa trädgårdsarbeten, tills han 1926 blev kyrkvaktmästare. Sam-tidigt var han också skolvaktmäs-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 f ram till 1954 — deltog han i mån av kraf ter i dess arbete. Under årens lopp har han t i M e 

ROBERT NORDSTRÖM in memoriam 
Den gamle sångaren och spel-mannen Robert Nordström i Ler-bo ä r 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 hus t ru dog, fick han god vård på ålderdomshemmet i Lerbo. Där jobbade han i trädgården med si-na kära blommor och köksväxter, så länge hans kraf ter tillät. Nordström var en storsångare och medlem av Lerbo kyricokör sedan å r 1891. Han var synnerli-gen stolt över den medalj i den heliga sångens t jänst, som han fått som en ringa erkänsla för sitt ideella intresse för kyrkosången. Han började sjunga redan vid 6 års ålder. Han hjälpte då sin far, som också var sångare och ofta 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 et t drag-spel men övergick snart nog till fiolen. 

Ef ter sin far, en bror och and-ra spelmän i öster- och Väster-haninge hade han sina låtar. Han hade et t 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. Många händelser f rån 1870- och 1880-talen kunde han beskriva, som om de hänt i går. I Spelmansförbundets arkiv finns I 42 melodier, upptecknade efter denne vår minnesrike medlem. Av dessa har Olof Andersson tecknat upp 12 st. 1936 och jag, resten under t re besök hos ho- j nom 1952—1955. Et t 10-tal är eg-na kompositioner. En av dessa spelade han vid 85 å r solo på spelmansstämman i Säfstaholm , annandag pingst 1953. i Nordström hade en unik och i ålderdomlig repertoar av visor j och mollpolskor. Många ceremoni-1 ella bröllopslåtar f rån 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-' j ström, är två ridmarscher, som I spelades i österhaninge 1870 av i två spelmän, som samtidigt red ! på två stadiga bondhästar i spet-isen för brudföljet. De hade trä-nat ett halvt år för att klara den uppgiften. Nordström var en f in och för-
synt gammal, man med ideell in ka sällskapets medalj för lång och trogen tjänst, Pro Patria och sån-garmedaljen Musica Sacra. 

Et t 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 rät t f ram och vänsäll man, som gjort sig allmänt aktad och värderad. 
Den bortgångne sörjes närmast av syskonbarn. 

riktning. Vi kommer i Spelmans, förbundet at t mycket sakna der gamle rare spelmannen. Mer Nordströms låtar lever, och d( kommer inte att dö. Genom dess; har den gamle Lerbospelmannei själv skapat sig ett gravmonu 
1 ment, varaktigare än kopparn. 

Vila i frid, gamle spelmansvär Gustaf Wetter. 


