Elna Andersson
>• En fiol har tystnat. En spelman har lagt net straken. Riksspelmannen Elna Andersson
har gatt for att mota sin Axel.
Jag larde kanna storspelmannen Axel och Elna i slutet av
1970-talet, da jag sokte upp
dem i deras vackra hem pa OstraTradgardsgatan i Nykoping.
De blev snart tva av mina allra
basta vanner och otaliga ar de
ganger jag suttit vid border i
spelrummet och druckit kaffe
och doppat Elnas hembakta
kaffcbrod samtidigt som jag
tecknat ner deras la tar.
Axel och Elna berattade om
latarna och hur de skulle spelas
- se det var noga med det! - och
del ad e frikostigt med sig av
sina erfarenhetcr och upplevelser fran sina rika spelmansliv,
Det har varit en stor forman,
en ynnest, att fa ha haft tva aldrc manniskor, tva spelman, till
sa nara vanner. De har belytt
oerhort mycket for mig och
mitt spel och for min utveckling som spelman.
Elna foddes 27 april 1913
som dotter till spelmannen
Carl Bern hard Eriksson, kail ad
Spel-Erker. Hon tillhorde i
manga ar tillsammans med sin
make Axel Andersson de stora
spelmansprofilerna i Sormland. Axel med sitt kraftfulla
spelsatt och Elna med sitt forsynta, latta strakande bildade
tillsammans ett oslagbart spelmanspar.
Elna fick Zorns silvermarke
och blev riksspelman i Nykoping 16 juni 1990. Den 9 no-
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vember 1991
blev Axel och
Elna tilldelade
samspelsmedaljen i guld
och
n^gra
veckor sen are
fick de mottaElna
ga LandstingAndersson
ets t Sormland
Honnorsstipendium. De var sedan 1985
hedersmedlemmar i Sodermanlands Spelmansforbund.
Elna miste sin livskamrat
Axel redan 1996. Nu ar hon
sjalv ocksa borta, eller hemma
som hon sjalv skulle ha uttryckt
det, men jag tror att hon glads
dar hon ar for att hon antligen
ater far forenas med sin alskade
Axel.
Jag har mist en nara van och
spelkamrat, Sodermanlands
Spelmansforbund har mist en
av sina storspelman. En epok
har upphort.
Mina tankar gar denna dag
givetvis ocksa till sonerna Kjell
och Leif med familjer. Jag vill
tacka Elna for alia fina stundcr
hemma pa Ostra Tradgardsgatan, for alia fina tatar och for
alia minnen jag har kvar.
Leif Johansson
Van och spelkamrat
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All ev uppvaktning
pa min fodelsedag
undanbedes.
Aina Andersson
Strandvagen

