Legendariske Folke Lindqvist,
82 invald som förste svensk i
skandinavisk dragspelsunion.
Text och foto : Åke Bengtzon

Folke och hans maka Gudrun stolta över att Sverige finns med i trekkspillets och
gammeldansens ”HALL OF FAME”.
Den 27 maj 2015 blir en högtidsstund att minnas för den svenske dragspelaren Folke Lindqvist, 82 år från
Östersund. Som förste svensk, och utsedd som Skandinavisk representant i den nybildade och exklusiva
”Hall of fame” fick han mottaga diplomet i norska Selbu. Detta nybildade forum föddes för två år sedan som
en idé från Petter Andreas Röstad j:r och som föll i god jord. Jan Erik Steen vid radiomuseet i Selbu arbetade
vidare med tanken.
De första medlemmarna invaldes i september år 2014 och heter Asmund Björken och Sven Nyhus. Båda
legendarer inom gammeldansmusiken i Norge.
Inför årets utdelning hade nomineringskommittén också lagt fast de statuter som för framtiden skall gälla.
1. En skandinav utanför Norge utses
2. En person utses postumt
3. Övriga personer kommer från Norge:
Tre kända dragspelare utsågs i år i samband med Selbus nyöppnade fjernsynmuseum som samtidigt
invigdes.
Nomineringskommittén har haft ett styvt arbete med att gallra bland i de många kända och duktiga
förespråkare som finns i vårt grannland Norge. Förutom Folke invaldes hemmadragspelaren
Sigmund Saether och Arnstein Johansen ( 1925 -2013 ) post mortem. Därmed finns för närvarande
fem mycket kända personer upptagna i det exklusiva sällskapet.
I det nyöppnade fjernsynsmuseet bjöds mat och underhållning för ett hundratal besökare.
Hemmadragspelaren Öyvind Farmen tillsammans med violinisten Arve Tellefsen bjöd på konsert och
övriga medverkande var Stephan Brandt-Hansen, Selbu Korensemble. För övrig underhållning stod
de nyutnämnda dragspelarna Folke och Sigmund samt orkestern Grenslåt med Lars Håkan

Eriksson ( fiol ) och Björnar Holand (dragspel ) samt Asmund Björken, P A Röstad orkester och Sven
Nyhus från Oslo. Inga Balsta från kommunen stod för invigningen av det nya museet i bygden. Hon
uttryckte sin tacksamhet till Anne Helene och Jan Erik Steens stora insatser för tillblivelsen.

