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Fat* F«0 JOHANSSON 

Nordman på historisk mark. Håkan Hemlin och Mats Wester valde en passande scen för sin turnépremiär. Det var förstås utsålt 
till konserten på Nyköpingshus. Och på scenen fanns en runsten, som ytterligare förstärkte den historiska känslan. 

HISTORISKT, 
NORDMAN! 

- och i Trosa kom 
Lisa med visor och rosor 
Succégruppen Nordman på Nyköpingshus en ljum sommar-
kväll. Utsålt flera dagar i förväg. Förutsättningarna var perfekta 
för turnépremiären i Nyköping igår kväll. 

Och Nordman tog vara på chanserna i den historiska miljön. 
Håkan Hemlin och Mats Wester spelade så musiken strömmade 
över murarna. 

Nordman har på bara några månader sålt 155 000 exemplar av 
sin debutplatta, och har med sin folkmusikinspirerade pop tagit 
en plats i den moderna musikhistorien. 

I Trosa sjöng viskometen Lisa Ekdahl. Hon drar land och rike 
runt tillsammans med veteranerna Björn Afzelius och Mikael 
Wiehe, samt den aningen tungsinte vispoeten Toni Holgersson. 

Över tusen personer kom för att njuta av visorna. - Det är inte 
många förunnat att ha så här många terapeuter, sa Toni Hol-
gersson till publiken. 

Sidorna 16-19 

NYKÖPING 

Scand Park 
gav upp till slut 

Nu är det gratis - på hela parkei 
en. Men under förmiddagen hat 
många bilister betala. 
''Gratis parkering tills vidare' 
Den vänliga hälsningen lämn; 
nu Scand Park på parkeringsa 
maten i Nyköpings hamn. Me< 
landet och huvan över automs 
kom upp under torsdagsefteri 
dagen, sedan SN frågat företa 
representanter hur man kan J 
sätta att ta betalt trots att mai 
tillhör Nina Jansson. 

- Nina Jansson sa att vi kun 
vänta till efter helgen, säger 
Scand Park-chefen Per Melin 

Sidi 

KULTUREN 

Dan Andersson-
pris till Granlid 

Jogersöbadet 2 
Klemmingsbergsbadet 2 
Strandstuviken 2 
Trosa Havsbad 2 

POLLENRAPPORT 

Prognos för fredag: 
Fortsatt låga halter gräs-

gråbopollen. 
Ingen större förändring ^ 

VÄDRET 

Östra Svealand: Vind omkr 
syd. Övervägande soligt väc 
eftermiddagstemperatur ki 
grader något svalare i kustl 
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Hans Granlid är årets Dan A* 
son-pristagare. 
I helgen får han ta emot året 
Andersson pris. 

Men författaren Hans Grj 
från Gnesta hör inte till de i 
kända namnen inom den sv< 
litteraturen. 

Si 

BADTEMPERÄTURER 


