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FOLKETS OCH MU 
NYKÖPING 

(SN): Äntligen 
kom Nordman till 
sta'n! 

På torsdagen 
hade de premiär 
på sin folkpark-
sturné i Nykö-
ping. 

Flera t immar innan 
portarna till Nyköpings-
hus öppnades fylldes 
vallarna utanför av små 
och stora Nordmandig-
gare. 

Ordet var folkfest! 
Intresset för det folk-

musikinspirerade pop-
bandet Nordman har 
varit stort, och vid ent-
rén vittnade en stor 
skylt om att det redan 
var utsålt. 

Strax före klockan 
åtta när insläppet börja-
de ringlade kön från 
entrén förbi Tovastugan 
och ända ned till Hamn-
vägen. 

Många som inte lyck-
ats komma över någon 
biljett satt utanför och 
förtärde innehållet i de 
medhavda picnic-kor-
garna. 

Runsten 
på scenen 

De som hade biljett 
fick se och höra Eskils-
tunabandet Németh på 
en sidoscen i väntan på 
kvällens huvudattrak-
tion. 

P å den stora scenen 
stod en stor runsten, och 
stämningen inne i slotts-
ruinen passade mycket 
väl med Nordmans vi-
kingimage. 

Flera 
riksspelmän 

Duon Nordman bes-
tår av riksspelmannen 
Mats Wester och sånga-
ren Håkan Hemlin. De 
kompades för kvällen av 
folkmusikgruppen Vä-
sen, där flertalet av med-
lemmarna är riksspel-
män. De enda traditio-
nella rockinstrumenten 
i Nordmans musik är 
trummor och bas. 

En utförligare recen-
sion av konserten följer i 
lördagens tidning. 
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Succé för Nordman! Med en runsten som rekvisita på scenen framförde Håkan Hemlin och Mats 
Wester sin historieinspirerade musik för en entusiastisk publik. Py Päckman som skriver de flesta av 
Nordmans texter fanns också på plats. 
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Många passade på att skaffa sig Nordmans cd då gruppen signerade skivor i en skivbutik i 
Nyköping. 

Ett glatt gäng som inte hann få tag på biljetter fick nöja sig med att sitta på vallarna utanför 
Nyköpingshus och lyssna på Nordman. Från vänster Håkan och Fia Lundgren med dottern Sara, 
Janne och Eva Andersson med barnen Pontus och Johanna samt Peter och Lena Gustafsson med 
sonen Philip. 

Biljetter och 
skivor tog slut 

NYKÖPING (SN): 
När sommarens stora succé-grupp Nordman kommer 

till en skivbutik i Nyköping för att signera skivor är skivor-
na slut. 

Tur då att skivbolaget tog med sig plattor att signera åt 
beundrare av duon Mats Wester och Håkan Hemlin. 

För de gick åt. 
Bandet har sålt 155 000 ex-

emplar av sin debutplatta 
Nordman, som släpptes den 27 
april. Tolv veckor har gruppen 
toppat listan över antalet flest 
sålda skivor. Tolv av plattans 
fjorton veckor i handeln! 

Det låter nästan osannolikt. 
- Vi trodde aldrig att det 

skulle bli i den här omfattning-
en, säger Mats Wester till SN 
när frågan om framgången 
kommer på tal. 

Nyckelharpa och lira 
Nordman spelar pop med 

stort inslag av svensk folkmu-
sik. Förutom trummor och 
bas^itarr använder si£ £ruo-

musikaliskt experiment, som 
Mats gjort. 

Mats, som är riksspelman, 
en utmärkelse han tilldelades 
för sju år sedan, är den som 
komponerar musiken. Etable-
rade sångerskan och låtskriva-
ren Py Bäckman är den som 
skriver texterna, speciellt av-
sedda för Nordman. 

- Hon är en mycket viktig bit 
för oss, säger Mats. 

Py står dock inte bakom tex-
ten till "Förlist" på debutplat-
tan, den har Lasse Sahlin skri-
vit. Men de övriga såsom 
"Vandraren" och de andra lå-
tarna har Py skrivit texterna 
till. 

Mpn än så länce har Nord-

Att det blev just i Nykö-
pingshus gruppen gör sin pre-
miär tycker Mats är något ex-
tra, eftersom gruppen förknip-
pas med historiska instru-
ment. Och gruppens namn 
Nordman är historiskt och tid-
löst och härrör från oss, som 
bor i Norden, menar Mats. 

- Att spela i Nyköpingshus 
känns som om vingslagen nud-
dar vid varandra, säger Mats. 

Mats var tvungen att slå upp 
Nyköpingshus i ett lexikon för 
att läsa på om dess historia. 
Där stod att läsa om kung Bir-
ger och hertigarna Erik och 
Valdemar och deras föreha-
vanden på Borggården. 

Den Borggård som Nord-
Man tar i besittning senare un-
der kvällen tillsammans med 
sina sex musikanter. Slutsålt 
sedan två dagar tillbaka, kan 
Lasse Persson från arrange-
rande TBV meddela. Det vill 
cäcfa 1700 
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Nordman: 25-årige Håkan Hemlin och 29-årige Mats Wester tog omedelbart plats i svenskarnas 
hjärtan. 

Vallarna utanför Nyköpingshus kryllade av människor som ville se och höra årets kometgrupp 
Nordman. 


