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T i l l spelmannen G u s t a f
A n d e r s s s o n , Eskilstuna,' överlämnades i samband med Rekarne
* folkdansgilles femårsjubileum Ungdomsringens plakett för verksamt och
gagnerikt arbete. Gustaf Andersson,
som nu är 73 år, har under många år
ägnat sin tid, sitt intresse och sina
krafter åt folk- och folkdansmusiken
i i Eskilstuna med omnejd. Han har
j oegennyttigt ställt sina tjänster till
i förfogande vid folkdansövningar, speli mansträffar, kurser och fester — allt
I utan att begära någon annan ersättning än glädjen över att kunna stå till
tjänst med sin musik. Gustaf Andersj son är värd en honnör från oss ungdomsringare!
I norsk Rikskringkasting har i samarbete med gallupinstitutet utgivits en publikation med titeln Lyssnarvanor.
Publikationen har även en översikt över lyssnartalet för de
olika programposterna och där har
folkmusikhalvtimmen
på söndagarna (obs.! i Norge varje söndag) visat lyssnarsiffran 17, vilket är högt i jämförelse med andra programposter som t.ex. orkestermusik, solistkonserter m.m. Även
andra poster av kvalitet har lägre lyssnartal och det är —skriver Spelemannsbladet —- glädjande lägga märke till
detta, som kan ge anledning till att avliva talet om ett lågt
lyssnartal betr. folkmusiken,
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Motsvarande procenttal här i Sverige vet vi ingenting
" om. Men nog är det bra många fler som lyssnar på folkmusiken än Radiotjänst tycks tro. Och fler lär dét väl bli
om dubbelprogrammet ger vidgat utrymme för denna vår |
egen stämma i världsorkestern. Med den folkmusikintresserade Matts Arnberg som musikchef i program II får vi
säkert så småningom lyssna till brett upplagda, intressanta
och givande folkmusikprogram. Hoppas vi! Ett program
t.ex. i form av en braskväll, där några spelmän och andra
i sitter och resonerar låtar, ger exempel på gamla förnäm| liga melodier från olika landskap; ett eller flera föredrag
av Olof Andersson, Sven E. Svensson m.fl.; en folkmusikskiva då och då i morgonmusiken, musik under arbetet
och grammofontimmen borde kunna realiseras.
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