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Fr.h. ses Christina Frohm
och Marianne SkagerlindFurä på fiol samt Pär Furå
på svensk säckpipe och
Anders
Eklundh
på
hummel spela folkmjsik i
Thuleparken i Flen.

Folkmusik på gamla instrument
• Vid söndagens hembygds- och hantverksdag i
Thuleparken i Flen medverkade även den här kvartetten med ett uppskattat folkmusikprogram. De fyra,
som alla är riksspelmän, är fr.h. Christina Frohm och
Anders Eklund - båda från Solna - samt Marianne
Skagerlind-Furå och Pär Furå - båda från Gnesta. På
bilden spelar Christina och Marianne fiol, Pär svensk
Den svenska säckpipan har funnits i Sverige från senmedeltiden
med bevarade exemplar från bl.a.
Dalarna. Den är relativt spridd över

landet och finns belagd från Småland,
Dalarna
och
Sörmland,
Svensk säckpipa spelades i tradition fram till 1949.

säckpipa och Anders hummel. Hummel är ett fler
strängat, liggande instrument som spelas mad t.ex
plektrum, och som har ett par melodisträrigar p<
greppbräde, samt flera understrängar stämda i speci
eila accord. Det finns säkra bevis för att detts instru
ment funnits i vårt land redan i slutet på 160&talet.
Men Christina Frohm trakterade
även s.k. stråkharpa, som är ett
mycket ålderdomligt instrument.
Den har 2-4 strängar av tagel och
fanns i Finland och i svensk-estniska bygder fram till 1900-talets
början. I vårt land har man funnit
fynd av stråkharpa i bl.a. Småland.
Anders och Pär bjöd dessutom på
muvk på s.k. silver basharpor, som
är 1800-talsformen av dagens nyckelharpa. Silverbasharpan har 2
rader nycklar och har sin huvudsakliga förekomst i Uppland. Den
anses tillkommen på 1830-talet och
började trängas undan i och med att

den kromatiska nyckelharpan koi
till på 1920-talet.
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