
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Publisert: 03 august 2016 22:54 Sist oppdatert: 03 august 2016 23:19  

 Maren Elvig Melstveit  

Ble overrasket av åtte gitarister på scenen  

 

Litt satt ut: Svein Finjarn ble svært overrasket under innlemmingen i kveld. - Jeg ble litt satt 

ut, men det var hyggelig på alle måter. Foto: Kristin Slotterøy  

Rockheim Hall of Fame: 

Ble overrasket av åtte gitarister på scenen  

- Så dårlig har jeg aldri spilt før, sier gitarist Svein Finjarn.  

Det ble en kveld full av overraskelser under innlemmingen av jazzvokalisten Karin Krog, 

rockebandet Motorpsycho og gitarist og vokalist Svein Finjarn i Rockheims Hall of Fame i 

Trondheim. På forhånd visste artistene lite om hva som skulle skje på scenen i deres ære. 

Ble overrasket 

Mest overrasket ble kanskje Svein Finjarn da åtte av Norges beste gitarister inntok scenen 

under hans tolkning av The Shadows' «Apache», og ikke minst da hans helt og venn Bruce 

Wells fra nevnte band, kom som overraskelsesgjest.  
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- Det var mye overraskelser i kveld, og jeg ble litt satt ut, men det var hyggelig på alle måter, 

forteller han.  

Finjarn har gjort seg mest bemerket som gitarist i bandene Beatniks/Beatnicks, The 

Vanguards og New Jordal Swingers. Han var svært inspirert av The Shadows.  

De åtte gitaristene som overrasket ham var Frode Alnæs som er kjent fra «Dance with a 

Stranger», Trond Graff, Knut Reiersrud, Vidar Busk, Sebastian Ulstad Olsen, Bjørn Krisa 

Kristiansen, Torstein Fredriksen og Gunnar Pedersen. Alnæs roset Finjarn da de ble plassert i 

sofaen sammen.  

- What a man. Svein fikk den nye gitarmusikken til Norge og har bor i oss alle. Den tonen han 

har og måten han spiller på er utrolig. Du har betydd så mye for så mange i landet, sier han.  

Selv var Finjarn i sin egen verden da gitaristene entret scenen.  

- Så dårlig har jeg aldri spilt før, sa han. 

- Jeg ble veldig satt ut da de en etter en entret scenen, og glemte både sted og rom. Jeg mistet 

grepet litt, men det gjør ikke noe.  
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Nå er han en av legendene  

Av Linn Bånrud  

Publisert: 03. august 2016, kl. 22:56  

Den sons-bosatte gitaristen Svein Finjarn ble onsdag kveld hyllet, da han ble innlemmet i 

Rockheim Hall of Fame. 

Selveste Bruce Welch, gitarist i - og grunnlegger av - The Shadows, tok turen til Rockheim 

Hall of Face-seremonien for å hylle Svein Finjarn, sammen med gitaristene Frode Alnæs, 

Vidar Busk, Knut Reiersrud, Odin Landbakk, Torstein Frederiksen, Gunnar Pedersen, Bjørn 

"Krisa" Kristiansen og mossingen Sebastian Ulstad Olsen. 

Allerede i februar ble det kjent at Finjarn skulle bli innlemmet i Rockheim Hall of Fame. 

Men det var først onsdag kveld i et utsolgt Clarion Hotel & Congress i Trondheim at Svein 

Finjarn, Motorpsycho og Karin Krog offisielt ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame. 

– Nå ble jeg satt ut. Jeg har aldri spilt låta "Apache" så dårlig før, sa Svein Finjarn da 

den ene gitaristen etter den andre snek seg inn på scenen under fremføringen av 

Shadows-låta Finjarn trodde han skulle spille alene. 

– Etter showet må jeg få noen gitartimer av deg, lo Bruce Welch, som har stor respekt for 

Finjarn som gitarist. 

– Svein har en helt egen tone og en fantastisk tøtsj, sa Welch under seremonien. 

Finjarn visste på forhånd ingenting om hva som skulle skje, ei heller hvem som ville dukke 

opp på seremonien. 

– Jeg hadde kanskje et bitte lite håp om at Bruce Welch ville komme, men trodde det 

egentlig ikke, sier Finjarn.  

Svein Finjarn 

Født 1946. Bosatt i Son 

Debuterte på scenen i 1957 og startet sitt første band året etter. 

Mest kjent som gitarist i The Beatniks og New Jordal Swingers, men har deltatt på nesten 500 

plateinnspillinger, inkludert flere egne soloalbum. 

Valgt inn i Rockheim Hall of Fame 2016, hvor ett av kriteriene for å bli valgt er at man skal 

ha hatt en ekstraordinær karriere som artist og holdt på i minst 25 år etter sin første 

plateutgivelse. 



Arrangeres for sjette gang 

Det er sjette gang Rockheim Wall of Fame arrangeres. 

Blant de som var på scenen under seremonien var også Anders Danielsen Lie, Hilde Louise 

Asbjørnsen, Øystein Dolmen, Ole Paus, Ida Jenshus, Sugarfoot, Trond Graff, Åge 

Aleksandersen og Per Husby. 

Haddy N'jie var programleder. 

Tidligere vinnere 

Rockheim Hall of Fame har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for 

norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artiser og grupper med ekstraordinære 

karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge 

kan innlemmes i Rockheim Hall of Fame. Personer kan tidligst nomineres 25 år etter sin 

debut.  

Årets nominasjonskomite besto av Jan Eggum, Lars Vaular, Larry Bringsjord, Ingrid Kindem, 

Bertine Zetlitz, Sissel Guttormsen og Arvid Skancke-Knutsen. 

Tidligere innlemmet i Rockheim Hall of Fame 

2015: Inger Lise Rypdal, Jan Garberek, Ole Paus, Mari Boine 

2014: Knutsen og Ludvigsen, Øystein Sunde, DeLillos 

2013: Lillebjørn Nilsen, Nora Brockstedt, Anne Grete Preus 

2012: The Pussycats, Jan Eggum, Jahn Teigen, DumDum Boys, Terje Rypdal 

2011: Åge Aleksandersen, Wenche Myhre, A-HA, Alf Prøysen og Jokke & Valentinerne 

   

Seremonien vil bli sendt på NRK1 lørdag 20. august 

 



 

F.v: Bjørn "Krisa" Kristiansen fra Aunt Mary (med ryggen til), Trond Graff fra The Pussycats, 

Vidar Busk, Svein Finjarn, Frode Alnæs, Knut Reiersrud og Sebastian Ulstad Olsen fra 

Death by Unga Bunga. 

 



 

 



 

 

 

 


