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±4 A J JGas Änders-nämnden
ger sista medaljer
till två spelmän

Gås Änders-nämnden i Uppsala
har beslutat att dela ut sin me-
dalj till Pekkos Gustaf, Bingsjö,
och Röjas Jonas, Boda, båda av
gamla kända spelrnänssl akter.
Pekkos Gustaf har varit med i
TV och Röjas Jonas har gjort
fina grammofoninspelningar. Det-
ta blir nämn- "•"••••
dehs sista me-

daljutdelning,
ett allra sista
exemplar går
till Nordiska
Museet - Skan-
sen.

Konstnären
Bror Hjorth,
som bildat Gås
Änders-nämn-
den och varit
dess ledande
kraft, framhåller att nämnden nu
anser sig ha fyllt sin, uppgift i
arbetet med folkmusiken.

— Radio och TV har börjat
intressera sig för folkmusiken,
säger han, de har större resurser.
Det har varit flera fina program
och inte minst en förnämlig kon-
sert i Moderna museet ägnad den-
na musik. Därmed har utveck-
lingen gått som vi önskat och vi
drar oss tillbaka. Zornmärket i
guld utdelas efter ungefär sam-
ma principer som vår medalj och

v.får i fortsättningen hedra folk-
musikens artister.

Gås Änders-nämnden började
dela ut sina belöningar 1950.
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