
Tisdagen den 20 septen 

Den här gruppen avslutade sin kilrs i torsdags kväll. Här ses de med sina egenhändigt tillverkade nyc-
kelharpor, från vänster Elis Hedlund, Arne Wedberg, Harald Sundin, Einar Karlsson, Gösta Claesson, 
ledaren, samt Jan Kjellström. Foto: Henry Svensson. 

De byggde sig var 
sin nyckelharpa... 

Kommer nyckelharpan, 
som blivit så populär igen 
på en del håll i landet, att 
uppleva en renässans 
även i Katrineholm? Ja, 
det är väl inte alldeles 
omöjligt. I Studieförbun-
det Vuxenskolans regi 
har elva herrar och två 
flickor under två termi-
ner ägnat sig åt att bygga 
sina egna nyckelharpor. 
Kursdeltagarna, som va-
rit uppdelade i två grup-
per, har under samman-
lagt 60 timmar ägnat sig 
åt både teoretiska och 
praktiska studier på det 
här området. De som haft 
möjlighet har dessutom 
lagt ned åtskilliga extra-
timmar hemma på byg-
gandet, och resultatet har 
blivit att de flesta av kurs-
deltagarna nu har sina 
harpor klara. Ja, några 
har t.o.m. hunnit med att 
bygga två stycken. I tors-
dags kväll hade en av 
grupperna avslutning på 
sin kurs. 

Kursen startades i ok-
tober under ledning av 
Gösta Claesson. Man har 
hållit till i Tallåsskolans 
slöjdsal. Gösta Claesson 
har erfarenhet av det här 
med att bygga nyc-
kelharpor. Det har han 
lärt sig i Österbybruk i 
Uppland, där han varit 
och studerat nyckelhar-
pobyggare. Han ar också 
byggt en hel del fioler. In-
nan kursen startades del-
tog han i en handle-
darkurs i Uppsala. 

—Jag tycker det behö-
ver komma lite nyckel-
harpor hit till Katrine-
holm också, säger han. 
Det är en gammal kultur 
som vi ska ta vara på . I 
Uppland har nyckelhar-
porna blivit mycket popu-
lära, inte minst bland 
ungdomen. 

Att kursdeltagarna lyc-
kats bra med sina nyckel-
harpor kunde musiklära-

ren och folkmusik-en-
tusiasten Folke Anders-
son konstatera när han 
besökte kursen nyligen 
och provspelade instru-
menten. Deltagarna fick 
mycket beröm för sitt ar-
bete. 

Idag, lördag, får kurs-
deltagarna också tillfälle 
att lyssna på några spel-
män från Eskilstuna som 
lärt sig att behandla har-
porna. De här spelmän-
nen gick för några år se-
dan på en kurs liknande 
den i Katrineholm och 
byggde egna nyckelhar-
por. Sedan lärde de sig att 
spela på instrumenten, 
och nu åker gruppen om-
kring och spelar i olika 
sammanhang. 


