
Musikrektor sprider folklåtar: 
Nyckelharpans okrönte konung 

— Man kan tala om ärftligt påbrå, säger Gösta Sandström, rektor för musikskolan i Täby. Riksspelman. Initiativtagare till Täby-spelen. Nyckelharps-virtuos som turnerat Europa runt. Bildare av Täby spel-mansgille. Och framför allt folkmusikälskare! 
Så länge Gösta kan minnas har det spelats folkmusik i släkten. Flera generationer till-.baka. Han startade tidigt med fiolen. 
— Jag var faktiskt både lä-rare i musik och elev på samma gång när jag gick i skolan, be-rättar han. Det var förresten i dåvarande Ytterbyskolan i Ros-lags-Näsby. Gösta är nu ett par och fem-tio år, och kan se tillbaka på ett liv i stråkens tecken. Och han har aldrig varit aktivare än nu. — Jag har för mycket jobb just nu. Men folkmusiken, söm t. ex. spelmansgillet, är inget jobb. Det är rena och skära av-

kopplingen. Vad har då Gösta gjort för kultur- och kanske framför allt musiklivet i Täby? 
Bildade förening 

Jo, han var med och bildade orkesterföreningen 1940. Bör-jade som lärare på musikskolan 1964 — nu är han rektor för den, och musikskolan har i dag 2 400 elever. I november förra året satte Gösta och några till in en an-nons i Norrort för att försöka bilda ett spelmansgille. Efter ungefär samma modell som re-dan fanns i Danderyd, där Gösta varit med i flera år. — Vi fick 35 svar! Och vad jag tycker är speciellt roligt är att flera av mina gamla elever kommit tillbaka, och nu spelar i gillet. Det han är mest känd för ut-anför Täby, är väl det mång-åriga kompanjonskapet mer Erik Sahlström — nyckelhar-pans okrönten. Gösta träffade Erik för 25 år sedan — och lärde sig då per 

omgående att traktera nyckel-harpa. Och ända sedan femtio-talet har de två spelat ihop. 
Europa runt 

— Vi har turnerat runt i hela Europa. 1956 t. ex. var vi i Sov-jet tillsammans med en trupp på 23 personer. Gösta Björling — Jussis bror — var med bland annat. Och vi tjänade så mycket pengar att vi inte hann göra av med dem. Man får ju inte föra ut rubel ur Sovjet. Så det blev att köpa prylar för allt vad tygen höll på den lediga tiden. * V r * — Varför gillar folk er musik överallt i världen? — Den är så in i helsike äkta, svarar han. Det finns ingen storhet inom musikvärlden som inte blivit helt tagen av vår folkmusik. Både Gösta och Erik har spelat för många storheter. Igor Stravinskij bara för att nämna en av de mest kända. — Är det svårt att spela nyc-kelharpa? — Nej, svarar Gösta och tar fram sin harpa. Största svårig-heten är att stämma den. Att spela är betydligt lättare än fiol t. ex. Gösta har fyra döttrar — som alla spelar. Fiol, gitarr och piano. En av dem går för övrigt på musikhögskolan. — Det roligaste som hänt dig rent musikaliskt, var är det? 
Musiken uppskattas nu 
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Nyckelharpans okrönte konung riksspelman Gösta Sand-
ström med sitt instrument. 


