
Annu finns chans att ta 
dansborgarmärket 
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NYKÖPING (SN): 
Över 200 har tagit dans-

borgarmärket hittills den 
här dans- och musikveckan 
i Nyköping. På fredagskväl-
len passade många på att 
skaffa sig den lilla nålen 
med det dansande paret i 
ett stiliserat D. 

Schottis, vals och en gam-
meldans till krävs det för den 
som vill ta dansborgarmärket. 
Men med stilen är det inte så 
noga. 

- Dansen behöver bara vara 
"funktionsduglig i sällskapsli-
vet", så kraven är inte så stora, 
sa den snälle domaren Dag 
Sundén, som gick mitt i dan-
sen och tittade på paren. 

- Ett kul sätt att stimulera 
intresset för dans, tyckte 
Bengt Hägg som lockade upp 
dansarna på det gungande 
golvet inne på borggården på 
Nyköpingshus. 

Bara i Sörmland 
Dansborgarmärket kan man 

bara avlägga i Sörmland. Men 
när idén kom upp i samband 
med dansmusikåret 1990 var 
tanken att det skulle finnas 
över hela landet. Bara Sörm-
land nappade - det sköts av 
ungdomsringen och spel-
mansförbundet i länet- men 
nu börjar intresset sprida sig. 

Idag, lördag, spelar man upp 
till märkesdans på Stora torget 
i Nyköping, och därefter blir 
det tillfälle att dansa för mär-
ket på andra ställen i Sörm-
land. 

Att PO Magnusson, Nyköping och Gun Lindgren, Visby, kan 
det där med hambo visade de när de dansade för dansborgar-
märket. Foto: LASSE SKOG 
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Folkmusikgrupp från Estland 
besökte Nyköpings Rotary 
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NYKÖPING (SN): 
Under fredagen var 

Nyköpings Rotaryklubb 
värd för den estniska 
folkmusikgrupp som be-
söker Nyköping med an-
ledning av musikveckan. 

Det blev musik på musik-
skolan d ä r m a n k u n d e kon-
s ta tera l ikheter och skillna-
de r i förutsä t tn ingar . Skill-
n a d e n ä r f ramföral l t att det 
blir dyrt för de estniska 
b a r n e n att utbi lda sig på 
olika ins t rument . 

Kontak te r knöts som för-
hoppningsvis kan ge resul-
tat i musiklivet f ramöver . 

Företagsbesök 
Folkmus ikgruppen be-

sökte också ett pa r företag, 
Söde rman lands Nyheter 
och Saabs lager på Arnö. 
L u n c h intogs på Konserv-
kompanie t varef te r grup-
pen och v ä r d a r n a begav sig 
till Nynäs för att titta på 
slottet. Dagen avslutades 
med middag på Tovastu-
gan. 

Fortsatt utbyte 
- Det ligger i l inje med 

Rotarys ideal att ta h a n d 
om gruppen , förklarade 
P e r Nilsson. Vi hoppas att 
utbytet skall fortsät ta och 
även att vi f r ån Nyköping 
får tillfälle att göra ett be-
sök i Est land. 

De m e d l e m m a r som in-
går i mus ikg ruppen repre-
sen te ra r m å n g a olika yrken 
och in t resseområden och 
de personliga kontak ter 
som kan knytas kan vara 
värdeful la för f ramt iden i 
olika s a m m a n h a n g . 

Folkmusikgruppen från Estland var ute på företagsbesök bl a vid Nynäs under fredagen. Här 
en speleman med ett mungigeliknande instrument. 



samlas i Nyköping 
Riksspelmansmässan i Ny-

köping pågår denna vecka. De 
Katrinehoknsbor som sökt sig 
till Nyköping vet att folkmusi-
ken ljuder överallt nästan da-
gen lång. 

Förutom uppspelningarna i 
Gamla Rådhuset förekom-
mer gatumusik, polskeskola, 
låtstugor och toraspeL Dess-
utom finns alltid ett folkmu-
sikkafé öppet. 

Idag, lördag är det också dans 
till Gammeldax, folklig marknad, 
stämmomarknad och förstämma. 

Vid den stora, festliga avslut-
ningen på söndag är det folkdan-
sparad genom Nyköping med 
uppvisningar samt Riksspel-
mansstämma. 

Under spelmansveckan- har 
120 folkmusiker spelat upp för 
Zorn-märket. 

Välkänd uppspelning 
Zornmärkesuppspelningama 

är välkända uppspelningar bland 
spelmansfolk. 

Zorn-märket är en utmärkelse 
för duktiga spelmän. Det delas ut 
för att stimulera spelmännen till 
att bevara en gammal svensk 

folkmusiktradition. Spelmännen 
får också möjligheter att avgöra 
var han/hon står i förhållande till 
andra spelmän. 

Spelmännen spelar nämligen 
upp för en jury. I dag finns 275 
riksspelmän i Sverige. Utmärkel-
sen har tilldelats sammanlagt 400 
spelmän sedan det instiftades på 
1930-talet. 

Märkesutdelning på söndag 
På söndag delas Zom-märke-

na ut i samband med Riksspel-
mansveckans avslutning i Nykö-
ping. 
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