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PORTRÄTTET

Stig Klingspor, född i Göteborg den 29 maj 1922 och död i Lid‐
köping den 20 februari 2003.

Stig föddes som yngste son till Friherre och Förste Hovjägmästare Carl Wil‐
helm Orozco Klingspor och Brita Klingspor, född Ramel. Han växte upp på
Hellekis Säteri i hjärtat av Kinnekulles storslagna och egenartade natur. Och
just känslan för den fria naturen följde Stig genom hela livet och förstärktes
ytterligare på Lundsbergs Skola i Värmland, dit han kom redan som 11‐åring.
Vistelsen där satte en stark prägel och Stig blev en genuin lundsbergare och
något av ett original. 1938 blev vi rumskamrater och det var framför allt vårt
intresse för klassisk musik som förde oss samman. Stig var mycket musika‐
lisk och spelade utmärkt piano, ibland med egna kompositioner. Han hade
också en framträdande plats i kyrkokören. Men helst spelade han en av
många ”stenkakor” på sin resegrammofon, som vi ofta tog med oss på våra

skogspromenader. Djuren ska också få njuta ”Siegfried‐Idyll”, som Stig bru‐
kade säga. Ja, Richard Wagner var den stora idolen. Den mäktiga instrumen‐
tationen och den religiösa mystiken, med sägnen om den heliga Graal, blev
tidigt av stor betydelse för Stigs andliga utveckling. Han kunde helt gå in i
musiken och glömma tid och rum. Det var under denna ”Sturm und Drang”‐
period vi kom fram till en livsuppfattning, som följt oss genom alla år. Vi
blev oskiljaktiga vänner.
Men Stig var långt ifrån en grubblande ”Sonderling”. Han var mycket utåtrik‐
tad och njöt livet i fulla drag. Bordets fröjder var honom inte främmande.
Faktiskt var han en riktig gourmet och otaliga var restaurangbesöken under
senare år. Redan på Lundsberg gavs (förbjudna) tillfällen, då vi lagade läcker
mat i vår kakelugn och serverade utsökta rödviner.
Stig läste mycket och gärna. I början blev det mest historiska romaner, men
sedan följde rader av böcker, främst opera, men också biografier rörande
kompositörer och dirigenter, filosofer och kungafamiljer. Ja, allt från Nostra‐
damus till Albert Speer ! Han var en allsidigt bildad person.
På tal om Lundsberg får man naturligtvis inte glömma sporten. Även om Stig
inte blev någon idrottsman i egentlig mening, var han oerhört spänstig, seg
och uthållig. Prestationerna på skidor var helt otroliga. Han åkte Vasaloppet
inte mindre än tjugo gånger! Sista gången, visserligen ”bara” en delsträcka,
vid 79 års ålder! Loppet var för honom en inre reningsprocess ……
1943 tog Stig studenten. Herrar censorer var dock tveksamma, tills man ena‐
des om att extraförhöra kandidaten i musikhistoria ! Richard Wagner räd‐
dade situationen tack vare censorernas kloka insikt att låta mognad gå före
kunskap.
Så blev det dags för militärtjänst vid pansarregementet i Skövde, där Stig
snart gjorde sig känd som en oförvägen stridsvagnsförare. En knäskada satte
emellertid stopp för karriären, kanske till materielförvaltarens stora lättnad.
Stig hamnade i buren några dagar, emedan han utan permission rest till
Stockholm för ett operabesök. Detta till farbröderna Gustaf‐Adolfs och Bo‐
gislaws stora fasa. Men Stig tog det hela med upphöjt lugn. Han hade en här‐
lig humor och mycken självironi. Dessutom smugglade sergeantens dotter in
godsaker till arrestanten.
Studierna i Uppsala hade stor betydelse för Stigs insikter i musikhistoria,
konst och klassisk formkunskap och resulterade så småningom i en fil.kand.‐
examen. Han bedrev även liknande studier vid Yale i New Haven, USA och i
Danmark. Uppsala öppnade också möjligheter till en vidgad vänkrets, inte
minst tack vare Stigs medlemskap i Orphei Drängar (OD) och Allmänna
Sången. Han var dessutom en ovanligt öppen person med alldeles speciell
karisma och kunde konsten att lyssna och sätta sig in i andra människors
glädje och bekymmer. Samtidigt stod han ofta över vardagens problem och
hade sin egen livsstil med ett storstilat men inrutat program, som ingen kun‐
de rubba.
1949 gifte sig Stig och Christina Sparre af Söfdeborg efter att ha känt var‐
andra sedan skoltiden på Lundsberg. Bröllopsresan gick till USA och året
därpå föddes dottern Charlotte följd av Louise, Christina, Ann Sophie, Hans
och Mathilde. Stig älskade familjen och varje gång jag träffade honom rap‐
porterade han senaste nytt om alla de sina. Han förstod så väl hur mycket
Christina betydde för sammanhållningen och kände djup tacksamhet.
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En särskild plats i Stigs hjärta intog brodern Hans, som under kriget omkom
i en tragisk flygolycka. De hade så oerhört mycket gemensamt. Men även
mamma Brita var en viktig person och Stig såg alltid till att hon fick den
uppmärksamhet och vård hon behövde på äldre dagar.
Brodern Carl‐Gustaf, hans fru Lillemor, född Mannerheim, och de tre barnen
hade ett nära förhållande till Stig. Äldsta dottern Marie kan aldrig glömma
hans vänlighet och omtanke och hans kloka ord till henne: ”Man står stadi‐
gare med fötterna på jorden, när man närmar sig sitt ursprung”.
Men Stigs intresse gällde inte bara den närmaste familjen utan i högsta grad
även den övriga släkten och dess traditioner. Redan på Lundsberg fick jag
lyssna till långa utläggningar om ättelinjer och på skolloven tog vi oss per
cykel genom Skåne för att besöka slott och herresäten. Senare utsträckte Stig
sina resor till södra Europa och snart var det inte många arkiv och pastorsex‐
peditioner som kunde känna sig säkra för hans rechercher.
Det måste understrykas att Stig gjorde en mycket stor insats inom Klings‐
porska Släktföreningen, där han 1980 efterträdde Richard Klingspor som ord‐
förande. Under mer än 15 år var Stig en samlande gestalt och en förebild
inom föreningen. Han var oerhört kunnig när det gällde släkten och man
lyssnade gärna till hans fängslande berättelser om forna tider. Stig kunde en‐
tusiasmera och var alltid vänlig och förstående.
I större sällskap uppträdde Stig oklanderligt och belevat och med en klädsel
perfekt anpassad till situationen. En gentleman, en damernas riddare och en
utmärkt dansör ! Inte underligt att det stiliga paret Klingspor fick mottaga
inbjudningar från allra högsta ort och kunde röra sig i de kända kretsarna.
Stig var rotarian och, tillsammans med sonen Hans, medlem i Frimuraror‐
den.
En annan passion var utlandsresor. Att lära känna andra folk och kulturer.
Redan under min studietid i Schweiz fick Amelie och jag ofta besök och
bjöds bl.a. på konserter i Luzern. Stig var mycket generös och vi tänker, och
säkert många med oss, i tacksamhet tillbaka på hans stora vänlighet. Och när
jag senare var stationerad i Tunisien och i Östafrika dök Stig upp tillsam‐
mans med dottern Charlotte, vårt gudbarn. Han medverkade t.o.m. som sta‐
tist i en komisk film om Safari‐rallyt, dock med sådan inlevelse att han om‐
bads hålla sig i bakgrunden. Till råga på allt besteg han Kilimanjaro (5000m
+)! Andra resmål var Indien och Nepal, där han vågade sig på Himalaya! Un‐
der klättringen blev han emellertid så medtagen att han fick räddas av sina
följeslagare.
I övrigt var det Europa som gällde. Stig besökte släkt och vänner, men oftast
lockade konserter. Bruno Walter, Otto Klemperer, Herman Abendroth, Eu‐
gen Jochum för att nämna några. Och så Wilhelm Furtwängler ! ”Efteråt fick
jag träffa Furtwängler och trycka hans hand. Det blev blott 'Vielen Dank ! Es
war wunderbar. Ich habe keine Worte.' Och han log vänligt och såg tacksam
och lycklig ut. En verklig människa.”. Höjdpunkten var emellertid festspelen
i Bayreuth. Jag hade glädjen att få dela denna upplevelse med Stig vid två
tillfällen, då vi bl.a. kunde njuta Ringen och Parsifal. Vi levde i en annan
värld och diskuterade livets mysterier till långt in på nätterna.
Men det käraste tillhållet under somrarna blev Hornbeck i Danmark. Allde‐
les intill havet och mitt i en underbar bokskog ligger detta hemtrevliga hus
med gäststuga. Tack vare Christinas omtanke kunde vi fira Stigs 80‐årsdag
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tillsammans där nere. Det var sista gången jag såg min bäste vän …….
I början av 90‐talet inleddes ett tungt kapitel . Stig var, tillsammans med bro‐
dern Carl‐Gustaf, delägare och förvaltare i Råbäcks Bruk AB, samt styrelsele‐
damot i Kinnevik holdingbolag med intressen i bl.a. Korsnäs Marma Långrör,
Sandviken och Ställbergs. Dessutom hade han investerat i fastigheter. När
så kraschen kom, råkade Stig i ekonomiska svårigheter, som slutligen resul‐
terade i personlig konkurs. Han tvingades sälja det vackra Råbäck, som un‐
der nästan 40 år varit en fast punkt i tillvaron för hela familjen. Detta var
naturligtvis ett mycket svårt slag, men med beundransvärd inre styrka och
självbehärskning tog Stig och Christina konsekvenserna. Livet gick helt en‐
kelt vidare tills Stig drabbades av en svår sjukdom och hastigt avled den 20
februari 2003.
Nedanstående dikt författade han kort före sin död:
”Min vandringsstav mig ömsint styr
mot 80‐talets äventyr.
Jag följer trosvisst vägen lång
emot en vacker solnedgång”
Stig Klingspor framstår som en helt unik personlighet – i alla avseenden. Han
hade en integritet och en utstrålning, som fängslade alla som hade förmånen
att lära känna honom. Det gamla ordspråket gäller fullt ut för Stig: ”Das Herz
adelt den Menschen”!

Rolf H. Lickfett
Stockholm, maj 2005
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