
In memoriam 

Ove B. 

En hängiven Ungdomsringare har hastigt lämnat 
oss. 

Han var verksam in i det sista i den förening, 
Heimdals-Gillet i Stockholm, där han under sin 
mångåriga medlemstid hunnit med att vara både 
kassör och folkdansinstruktör och blivit aktad som 
en god och uppriktig kamrat. Hans kunnande och 
personlighet fick även Östersund med omnejd glädje 
av under den tid han var anställd vid F 4 på Frösön. 
Ja , över hela landet har han hunnit skaffa sig många 
goda vänner. Hans aktivitet var stor trots att han 
alltid rörde sig med ett visst upphöjt lugn eller var 
det kanske skånsk trygghet. 

En alltför kort tid var Ove med i Riksstyrelsen, 

Nilsson 

men där kom hans lugn väl till pass och hans syn- I 
punkter var alltid objektiva. Ett för organisationen 
gagnerikt arbete har han under en lång följd av år | 
uträttat som Ungdomsringens representant i För- • 
eningen Norden i vars representantskapsstyrelse han 
även haft säte. 

Vännen Ove hade många intressen. Hans redan i 
ungdomsåren stora intresse för musik växte än star- I 
kare och tog sig uttryck i att han på senare år blev ' 
en mycket god aktiv utövare av den ädla konsten till 
glädje såväl för honom själv som hans många vänner. 

Vi kommer alltid att minnas Ove som en lugn, god 
och försynt vän. Gerth 

Upprop 
Olof Anderssons 
bortgång var en oersättlig förlust för den svenska 
folkmusikens utövare och forskare. Ingen har som 
han entusiasmerat till en fortsatt utveckling av gamla 
spelmanstraditioner, ingen har som han samlat ma-
terial i form av låtar och uppgifter om spelmän. 

Olof Andersson offrade hela sin kraft på att rädda 
ett gammalt kulturarv och söka skapa nya former 
för dess fortlevnad. 

För att alla spelmän och alla övriga med intresse 
för svensk folkmusik skall kunna visa sin tacksamhet 
och uppskattning av Olof Andersson har förslag 
väckts att på hans grav resa en minnessten. Under-
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tecknade är övertygade att alla som nås av detta 
upprop skall sluta upp kring detta förslag. 

På grund härav tror vi att nödiga kostnader för 
denna minnessten skall täckas om var och en insätter 
ett belopp mellan 1 och 5 kronor på Folkmusikkom-
missionens postgiro 5313 40, Musikhistoriska mu-
seet, Slottsbacken 6, Stockholm C, före den 15 aug. 
Skulle den insamlade summan överstiga kostnaderna 
för minnesstenen föreslår undertecknade att detta 
belopp må bilda grunden till en fond för folkmusik-
insamling i Olof Anderssons namn. 
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ill! ill III III llll jordfästes i Eskils-ium filaren Hugo skilstuna. Jehovas ade jordfästningen, fra Danielsson sva-nu siken. Herr Lars Ing Färdemannens likamen. 
*a akten inramades lärare från Eskils-lor och av medlem-ilands spelmansför-
acker blomstergärd 
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Liten intervju 
, Karl Sporr är vio-

mea l i n i s t f dalkarl, aka-
musikalisk demiker och fö-

, reläsare i nu skattsökare nämnd följd. Un_ 
der sitt långa liv — han blir 80 på 
tisdag — har han samlat en massiv 
musikalisk erfarenhet. Det har han 
gjort alltsedan han som nioåring fick 
sin första fiol av fadern. Detta mu-
sikaliska samlande har han gjort 
grundligt, han har därför blivit 
världsberömd i hela Musiksverige. 

Då han började inventera folkmu-
siken i Dalarna gav han sig inte 
förrän han genomkorsat praktiskt ta-
get varenda socken med en packe 
blanka nothäften under armen. Häf-
tena har fyllts grundligt efter hand. 
Redovisningen talar om betydligt 
mer än 1 000 ihopsamlade och upp-
tecknade låtar. 

Denne dalkarl och violinist blir 
förbannad om man kallar honom 
spelman. 

— Jag vill inte misskreditera spel-
männen, men ofta är det rent straff-
bara prestationer de utför med sina 
fioler som redskap, säger han. 

Karl Sporr har djupa rötter i da-
lajorden. Han föddes på Sporrgår-
den i Stora Skedvi socken öster om 
Säter och bytte i ungdomen ut nam-
net Gustavsson mot Sporr. Gården 
har gått i arv i släkten sedan sex-
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tonhundratalets början och brukas nu 
av brodern. 

— Men han är bonde han, säger 
Karl Sporr som under många de-
cennier sommararbetat på fäderne-
gårdens ägor. 

Innan Karl gav sig f ru Musica 
helt i våld var han akademiker; lis-
sade i matte, fysik och kemi. Två 
gånger tackade han nej till anställ-
ning som violinist i Hovkapellet. Lö-
nen gick garanterat inte att leva på. 

Han blev föreläsare. Med fiolen 
under armen har han hållit mer än 
1000 föreläsningar landet runt om 
nordisk mentalitet och ton. Resorna 
utsträcktes även till Tyskland och 
Amerika, där han tillsammans med 
konsertsjungande makan Julie tur-
nerade i femton stater under tre års 
tid. 

Även i Amerika var penna och 
notpapper flitigt i farten. Gamla 
svensk-amerikaner trallade eller spe- ' 
lade sina hemsocknars vilda låtar 
för Karl. Hela denna väldiga folk-
musikaliska skatt har han vidare-
befordrat till dalakommunerna. 

— Men i Gagnef och Mockfjärd 
är kommunalgubbarna snåla. De 
skall ha allting gratis. Men bland 
allt material har jag plockat u t de 
allra bästa sakerna. Det sitter jag 
och tjyvhåller på, förklarar han. 

För ett par år sedan drabbades 
han av ohälsa. Men flitigt övar han 
på sin fiol hemma på Vintervägen 
i Solna för att komma i teknisk form 
igen. Violinisten och föreläsaren (det 
står så i telefonkatalogen) ger sig 
inte så lätt. På tisdag ämnar han 
som sagt fylla 80 BJÖRN 


