
Prins Wilhelm bland 
fejlor och klarinetter.. 

Prins Wilhelm bland spelmans gubbarna. 

O 

Spelmännens 
stämma stor 
folkfest 

"Rediga tag9 sade 
professor Kjellström 
om åldringarnas spel. 

(Frän vår utsände medarbetare.) 
STENHAMMAR, söndag. Prins 

~ Wilhelm dvaldes, på söndagen 
bland fejlor och klarinetter, och 
han fick mottaga många tacksägel-
ser för att han upplåtit parken till 
sitt vackra Stenhammar för sörmlän-
ningarnas spelmansstämma, som blev 
en strålande folkfest. Prinsen höll 
ett varmhjärtat högtidstal till de för-
samlade spelmännen och erhöll för-
bundets hedersmärke i guld. 
Spelmansstämman satte sin prägel på 

hela bygden. Redan tidigt på dagen 
trängdes på vägen mellan Flen och Sten-
hammar bilar, allehanda hemtrevligt 
skjutsar och åkdon, de flesta lövade som 
till midsommarvaka. På Stenhammars 
slott vajade den blågula flaggan och runf: 
omkring voro flaggstänger resta som till 
det bästa lantbruksmöte. Här såg man 

(Forts, på sista sidan.) 

Spelmanssöndag i Dalom 
och på Stenhammar. 

Bygdespelmännen hade en stor 
dag på söndagen. Det var het ba-
talj i toner på två håll, vid Domn-
arvets gammelgård, där 39 av Da-
larnas främsta spelemän tävlade 
om de av Anders Zorn instiftade 
riksspelmansmärkena, samt på 
Stenhammar, där prins Wilhelm 
var gästfri värd för Sörmlands-
spelmännen. På båda ställena var 
det folkfest och stor gamman som 
alltid, då spelmännen drabba 
samman. — Bilderna äro från 
Stenhammar. Upptil ses den se-
gerrika sörmländska spelmans-
familjen Gustafsson och här invid 
den kunglige värden gratulerande 
förste pristagaren, låtkomponisten 

Richard Ahlberg. — Läs utför-
liga referat från de båda evene-
mangen på sid 4. 

Spelmans glädje 
och sängarfro 

Sol och musik flödade vid stämman 
å Stenhammar. 

x̂ uxTiiNnAiviiN aen i* jun. 
(TT.) Framställningen från valutaut-
ottet i fråga om en spannmålsreglering 

ar av jordbruksminister Bording över-
sänts till landbo~ kommissionen med be-
gäran om snabb behandling. Kommissio-

ior iurirer ur lnranxeriex. jvurserna ior De-
ridna truppslag omfatta 10 månader och 
övriga 10 veckor med början i sept.—okt. i 
år. Ifråga om utbildningskurserna för fu-
rirer ur infanteriet innebär förslaget en ut-
ökning, vilken företagits på förslag av in-
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slott vajade den blågula flaggan och runfc 
omkring voro flaggstänger resta som till 
det bästa lantbruksmöte. Här såg man 

(Forts, på sista sidan.) 

r^urihPi nruvin aen m jun. 
(IT.) Framställningen från valutaut-

ikottet i fråga om en spannmålsreglering 
iar av jordbruksminister Bording över-

sänts till landbc. kommissionen med be-
gäran om snabb behandling. Kommissio-
nens spannmålsutskott har därefter tele-
grafiskt inkallats till om tisdag. 

Det är självklart, skriver Social-Demo-
kraten, att regeringen uppmärksamt föl-
jer den jordbruks- och valutamässiga si-
tuationen och de senaste dagarnas hän-
delser kring bacon-, spannmåls- och 
smörproblemen. Enligt vad vi erfara hål-
les på måndagen i statsministeriet ett vik-
tigt sammanträde med regeringsledamö-
terna med dessa betydelsefulla frågor på 
dagordningen. Några av ministrarna ha 
tagit ett par dagars ledighet, men även de 
äro inkallade för att kunna delta i 
diskussionen om situationen. 

Stahlhelmsaffären i Ba-
den skall undersökas. 

BERLIN den 14 juli. 
(IT.) Inrikesministern i Baden hade 

härom dagen låtit upplösa 45 lokalavdel-
ningar av det nationalsocialistiska tyska 
frontkämpeförbundet (Stahlhelm). Moti-
veringen var statsfientlig verksamhet. 
Stahlhelms ledare, riksminister Seldte, 
har nu enligt organisationens organ, 
Kreuz-Zeitung, omedelbart anhållit om 
(att få taga del av handlingarna i affären 
:ör att pröva beskyllningarnas värde, 
amtidigt hänvisar tidningen till att en 
dan inställning, som inrikesministern i 
aden beskyller medlemmarna för, står i 

skarpaste kontrast till förbundets hållning 
ot Hitler och staten. 

Dreyfus* stoft bisatt. 
Från St. T. D:s korrespondent. 

PARIS den 14 juli. 
Obemärkt av den festande staden följ-

[ie en liten skara vänner och släktingar 
dag Dreyjfus till graven. Enligt hans 

^gen önskan skulle begravningen äga rum 
största stillhet, alldeles som han levat 
ader de sista åren. 

ior iurirer ur mianieriei. xvurserna lur ut-
ridna truppslag omfatta 10 månader och 
övriga 10 veckor med början i sept.—okt. i 
år. Ifråga om utbildningskurserna för fu-
rirer ur infanteriet innebär förslaget en ut-
ökning, vilken företagits på förslag av in-
fanteriinspektören. 

Försöken med snabbdressyr skulle pågå 
även utbildningsåret 1935—1936. Utbildning 
i körning tankes anordnad vid Strömsholms 
hingstdepå, sedan lantbruksstyrelsen gått 
med därpå mot ersättning. Förslaget är 
uppgjort i enlighet med vad som nu gäller 
för skolans verksamhet. Detta har synts 
ändamålsenligt, då något slutomdöme om 
nu pågående verksamhet ej kan fällas förr-
än efter två års försök bl. a. med hänsyn 
till att remontutbildningen är tvåårig. 

Mellersta Sveriges läderhand-
lare organisera sig. 

ESKILSTUNA den 14 juli. 
(TT) Representanter för mellersta Sveri-

ges läderhandlare voro på söndagen sam-
lade i Eskilstuna, varvid enhälligt beslöts 
bildande av Mellersta Sveriges läderhand-
lareförening. Man beslöt inleda samarbete 
med förutvarande läderhandlarsammanslut-
ningar samt leverantörorganisationer i 
branschen. Vidare beslöts anslutning till 
det planerade läderhandlarnas riksförbund. 
En interimsstyrelse tillsattes och nytt sam-
manträde skall enligt beslut hållas i Kö-
ping i september månad. 

Stor uthusbrand i Ystads-
trakten. 

YSTAD den 14 juli. 
(TT.) På lördagseftermiddagen ned-

brann en större uthusbyggnad hos lant-
brukare Edgar Andersson i Bjärsjömölla, 
Simris församling. Byggnaden inrymde 
loge och kreatursstall, och även årets in-
bärgade klöver skörd gick till spillo. Krea-
turen voro ute på bete. Tillskyndande 
brandkårer lyckades rädda gårdens övriga 
byggnader. Samtliga hus voro försäkrade 
för 18,500 kr., därav den brunna byggna-
den, för 6,000 kr. Man misstänker att 
självantändning i den ny bärgade klövern 
varit orsak till branden. 
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Spelmans glädje 
och sängarfröjd. 

Sol och musik flödade vid stämman 
å Stenhammar# 

"Vingåkerskvartetten", en hel spel mansfomilj. I mitten Albert Gustafs-
son f lankerad av tre söner och en dotter. 

Då redaktör Ernst Granlhammar för 
10 år sedan tog initiativet till bildandet 
av Sverges första spelmansförbund, 
var det ingen slump att det blev det 
fagra Södermanland, som fick den, 

äran. Det;täcka landskapet ler och 
lockar som en sprittande, lekande me-
lodi. 

Södermanlands spelmansförbund fi-
(Forts, på sista sidan.), 

United States Rubber Co. A.-B. 
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Prins Wilhelm gästfri värd 
för 
Sörmlands 
spelmän. 
Storslagen hembygdsfest 
och spelmansstämma på 
Stenhammar. — 5,000 del-

tagare. 

Frän St. T. D:s utsände medarbetare. 
FLEN den 14 Juli. 

Musik och dikt ha gamla traditio-
ner på Stenhammar, yttrade stolt 
dess slottsherre prins Wilhelm, då han 
på söndagen talade för närmare 5,000 
personer, sörmlänningar mest, vilka 
i det strålande högsommarvädret sam-
lats på hans gård för att höra gamla _ 
vackra sörmländska låtar och melo-
dier tolkas på fiolen av bygdens 
skickliga spelmän. 

> 

Prins Wilhelm hälsade stolt och glad 
Södermanlands spelmansförbund, som fi-
rade 10-årsjubileum, välkommet till Sten-
hammar, och han gav i sitt varmhjärta-
de och med ovationer mottagna anföran-
de också uttryck för äkta hembygdskäns-
lor, då han lovprisade spelmansförbundet 
för dess gagnerika arbete och hyllade 
landskapets spelmän för deras ärliga, strä-

?van att vilja hugfästa ett värdefullt kul-
turarv incyn tonkonstens område. 

Sex dylika spelmansstämmor ha tidiga-
re hållits på skilda platser inom landska-
pet, och att de varit vällyckade framgår 
ej minst av det förhållandet att c:a 25,000 
människor sammanlagt åhört desamma. 
Detta visar folkmusikens allt mera vid-
gade popularitet, framhöll prins Wilhelm, 
och han ville häri se ett glädjande tecken 
på att den rika och värdefulla samling 
av gånglåtar och dansmelodier från för-
gången tid, som Sörmland äger, håller på 
att bli även en modern generations egen-
dom. 

De hundraåriga ekarna vid StenhamV 
mar måste riktigt vibrera av musik efter 
detta. Det gneds på fioler och spelades 
låtar oavbrutet i fem timmars tid. Spel» 
män och prisdomare svettades i solgasset 
på tribunen, medan den tusenhövdade 
publiken ljuvligt och lättjefullt kompade 
i gröngräset runt omkring, njöto av mu-

C. A. Olsson, Kappsta, som fick 
pris för en egenhändigt kom-

ponerad polska. 

siken och konsumerade läskedrycker i 
omåttlig mängd. Prins Wilhelm hade som 
festplats upplåtit det av sjön Valdemar en 
kringflutna utomordentligt vackra park* 
området Holmängen, som med sitt ståtliga 
ekbestånd, sina friska gräsmattor utgör 
en verkligt furstlig tillflyktsort för en 
friluftsdag i naturen. 

Detta är uppriktigt sagt min ögon-
sten, yttrade prins Wilhelm till festkom-
mitténs utsände, men jag har inte kunnat 

CXJawwionlon ô enälmane^nrKiin/1 att 

Stenhammar är en högst förnämlig festplats. 

Tillman o. Gössa Anders 
togo Zorns guldmärken. 

Och Tillmans pojke fick silver och Gössas dotter 
brons. — 39 dalaspelmän i tävlan på Domnarvets 

gammelgård. 

De två guldmedaljörerna Olof Tillman (t. v.) och 
Gössa Anders Andersson. 

Från St. T. D:s korrespondent. 
BORLÄNGE den 14 juli. 

På den vackra Gammelgården 
i Domnarvet hölls på söndagen 
en spelmansstämma, vid vilken 
inte mindre än 39 bygdespelmän 
från olika delar av Dalarne ställ-
de upp för att spela till sig Zorns 
riksbekanta spelmansmärken i 
guld, silver och brons. Det visa-
de sig att gammal är äldst, ty 
Olov Tillman i Dala-Floda och 
Gössa Anders Andersson i Orsa 
togo guldet. 

Tillman var med redan i början på 
seklet, bl. a. på Zorns spelmansstäm-
ma i Gesunda 1906 och på riksspel-
mansstämman i Stockholm 1910. Och 
Gössa Anders var med bl. a. på Zorns 

spelmansstämmor på Sandängarna i 
Mora 1907 och 1908. Tillmans pojke 
Olov var med bland de tre, som kne-
po silvermärket, och Gössa Anders 
dotter fick brons. Spelsmansstämman, 
som anordnats av Dalarnes hembygds-
ring, började egentligen redan på 
lördagen, då en del folkdanslag från 
bl. a Stora Tuna, Garpenberg, Skedvi 
och Torsång gåvo vackra uppvisnin-
gar till musik av spelmännen, och 
därefter dansade allmänheten gam-
maldans till spelmännens toner. Det 
var sol från klarblå himmel under 
både lördagen och söndagen, och vid 
Gammelgården, där de vackra soc-
kendräkterna bildade granna färgklic-
kar i den yppiga grönskan, syntes 
bland de många hundra deltagarna 
hembygdsringens ordförande, gamle 
vitskäggige länsarkitekten Magnus 
Dahlander från Säter, Gammelgårdens 
allt i allo dr K. E. Hällsjö i Domn-
arvet och andra vårdare av den gam-
la Dalakulturen. Spelmannen Carl 
Gudmundsson från Leksand var för 
dagen civil, fran tillhörde nämligen 
domargruppen, som utom honom be-
stod av docenten vid Stockholms hög-
skola dr Tobias Nordlind och musik-
direktör Joel Olsson vid Dalregemen-
tet. 

Kl. 2 på söndagen blåstes spelmans-
stämman in i näverlur av Carl Gud-
mundsson, och därefter hälsades de när-
varande av hembygdsringens ordförande 
länsarkitekt Dahlander. I sitt tal sade 
han bl. a.: 

— Nu mer än någonsin är Gustav Va-
sas maning till vårt folk "våren svenske" 

ring särskilt ägnar sina krafter — folk-
dansens, folkmusikens och hemslöjdens. 
Sagan, sången och låten ha helt säkert 
alla uråldriga anor i vårt land. Våra 
mörka skogar, våra leende hagar, våra 
glittrande vatten, vårarnas uppvaknande, 
somrarnas fägring, höstarnas stormar och 
vintrarnas stilla ro, allt har givit oss 
svenskar våra lynnesdrag. 

Talaren skildrade därefter arbetet för 
folkmusiken och nämnde särskilt Anders 
Zorn. Han samlade en gång i århundra-
dets början Dalarnas spelmän till stämma 
och tävling för att söka blåsa nytt liv i 
den redan då tynande folkmusiken. Det 
är också honom man har att tacka för dc 
för tjänsttecken i guld, silver och brons, 
som numera kunna utdelas. 

Efter länsarkitekt Dahlanders tal redo-
gjorde docenten Nordlind för vad som 
var avsikten med dessa spelmansstämmor, 
och därefter spelade de 39 spelmännei. 
upp. Det var Gössa Anders och hans dot-
ter, som började, och därefter fortsatte 
man med hela den långa raden. Det drog 
ut till långt fram på kvällen, innan alla 
hade spelat sina polskor och brudlåtar. 
Vid prisutdelningen hurrades det kraftigt 
och applåderades. Prislistan fick följande 
utseende: 

Zorns guldmärke erövrades av Gössa 
Anders Andersson, Orsa, och Olov Till-
man, Flöda. 

Silvermärket erhöllo: Edvard Norman, 
Säter, och sonen Ingvar Norman, samt 
Olov Tillman den yngre, Flöda. 

Bronsmärket erhöllo: Gössa Anna An-
dersdotter, Orsa, Gulis F. Andersson, 
Orsa, Peres Anna Andersson, Vikarbyn, 
Hans Börtas, Västgärde, Einar Britt, Älv-
dalen, Harry Kristiansson, Orsa, Olov 
Eliasson, Burås, Erlings Samuel Eriksson, 
Orsa, Jämt Olov Ersson, Orsa, Brodd Al-
bin Johansson, Vika, Bengt Johansson, 
Vika, Sven Johansson, Gustafs, Axel Jo-
hansson, Husby, Oskar Karlsson, Vika, 
Albert Karsson, Ludvika, Sjungar Erik 
Larsson, Lima, Olov Mohlin, Enviken, 
Selim Olsson, Malung, Evert Åhs, Älv-
dalen. 

Hembygdsringens hederspris för slöjd-
arbete tilldelades Elsa Arneberg, Insjön, 
och Karl Danielsson, Leksand. 

Stina Hed, glad medlem av Vikar-
byns lag; och bakom henne lag-
kamraten Anna Peres — båda togo 

bronsmärke. 

God soliditet i Sunds-
valls sparbank. 

Två nya män I styrelsen. 
SUNDSVALL den 14 juli. 

(TT.) Huvudmännen i Sundsvalls spar 
bank hade på lördagen sammanträde. Sty 
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siken och konsumerade läskedrycker i 
omåttlig mängd. Prins Wilhelm hade som 
festplats upplåtit det av sjön Valdemar en 
kringflutna utomordentligt vackra park*-
området Holmängen, som med sitt ståtliga 
ekbestånd, sina friska gräsmattor utgör 
en verkligt furstlig tillflyktsort för en 
friluftsdag i naturen. 

Detta är uppriktigt sagt min ögon-
sten, yttrade prins Wilhelm till festkom-
mitténs utsände, men jag har inte kunnat 
neka Södermanlands spelmansförbund att 
få välja ut just denna plats. Jag visste, 
att det skulle komma mycket människor 
hit, och här just i denna park ha de ut-
rymme och bör kunna ha det trivsamt. 
Jag vet, att mitt gräs blir nedtrampat och 
att det är oundvikligt en sådan här dag 
att det också blir nedskräpat, men gräset 
växer igen och min inspektor får i mor-
gon sätta folk till att plocka upp alla pap-
per och mineralvattenskapsyler som nu 
ligga utströdda i terrängen. 

Det var tydligt, att det camping- och 
lägerliv, som var förenat med spelmans-
stämman på Stenhammar i själ och hjär-
ta gladde Sörmlandshertigen. Han Var 
road av att få vara värd för så många 
sörmlänningar på en gång, vilka nu gäs-
tade hans gård och njöto av den gudabe-
nådade sommardagen i det underbaraste 
sköte naturen i sitt bästa ögonblick har 
att bjuda. 

Spelmansstämman startades kl. 1 på 
middagen. Ett 60-tal spelmän från skil-
da trakter av Södermanland hade infun-
nit sig, åtskilliga av dem gamla, grånade 
spelmansveteraner, som ur egen fatabur 
skänkt Sörmland många säregna och vär-
defulla låtar och -melodier. Spelmans-
förbundets ordförande godsarrendatorn 
Ivar Hultström' på Forss höll hälsningsta-
let och landshövding Sederholm öppnade 
stämman med ett anförande, däri han er-
inrade om spelmansförbundets 10-årsju-
bileum och tackade alla goda krafter in-
om förbundet. Dess verksamhet har glatt 
och förenat oss, yttrade landshövdingen, 
vi vänta goda frukter av dess arbete i 
framtiden. 

Så följde några sångnummer av Flens 
sångargille, och därefter satte man i gång 
med fiolerna. Det blev både uppspelnin-
gar av äldre kända låtar som egna låt-
kompositioner. Favoriterna applåderades, 

Dalarnas hembygdsförenings ord-
förande, länsarkitekt Magnus 

Dahlander öppnar stämman. 

uanianaer rran oater, vjraiiimtrigcuuciia 
allt i allo dr K. E. Hällsjö i Domn-
arvet och andra vårdare av den gam-
la Dalakulturen. Spelmannen Carl 
Gudmundsson från Leksand var för 
dagen civil, han tillhörde nämligen 
domar gruppen, som utom honom be-
stod av docenten vid Stockholms hög-
skola dr Tobias Nordlind och musik-
direktör Joel Olsson vid Dalregemen-
tet. 

Kl. 2 på söndagen blåstes spelmans-
stämman in i näverlur av Carl Gud-
mundsson, och därefter hälsades de när-
varande av hembygdsringens ordförande 
länsarkitekt Dahlander. I sitt tal sade 
han bl. a.: 

— Nu mer än någonsin är Gustav Va-
sas maning till vårt folk "våren svenske" 
behövlig. Då som nu trängde tidens nya 
idéer in över våra gränser, somligt gott 
och somligt ont. Då var det den stora 
pånyttfödelsens tid i världen, men nu är 
det den stora nedbrytningens tid. Då som 
nu gällde det för visso att kunna sovra. 
Vi svenskar, sade han, ha namn om oss 
att vara allt för lätt mottagliga för främ-
mande idéer. Historien visar dock dess 
bättre, att om de slagit rot, dessa idéer 
på vår odlings åkrar, ha de dock alltid 
tagit form och färg efter vår jordmån och 
vår luft. Så har det icke minst varit på 
de områden, åt vilka Dalarnes hembygds-

Stina Hed, glad medlem av Vikar-
byns lag, och bakom henne lag-
kamraten Anna Peres — båda togo 

bronsmärke. 

God soliditet i Sunds-
valls sparbank. 

Två nya män f styrelsen. 
SUNDSVALL den 14 juli. 

(TT.) Huvudmännen i Sundsvalls spar 
bank hade på lördagen sammanträde. Sty-
relsen hade därvid ställt sina platser till 
förfogande. Av de sju styrelseledamöterna 
återvaldes fem med acklamation. Nyvalda 
blevo häradshövding I. Kramer och läro-
verksadjunkt H. Hellzén efter kronofogde 
A. Ljungberg och f. ombudsman F. Alm-
berg. 

Styrelseberättelsen godkändes och styrel-
sens förslag till vinstens disposition bifölls, 
varjämte balansräkningen fastställdes. 

I styrelseberättelsen framhölls, att de för-
skingringar, kamrer I. Dahl gjort sig skyl-
dig till, icke på något sätt rubbar bankens , 
soliditet, som är mycket god. 

och 81-årige Bergström i Tystberga till-
jublades spontant, när han trädde fram 
och med klarare stämma drog sin Gök 
polska än då han för några år sedan gol 
den för kungen på Marma hed. Familjen 
Gustavsson i Vingåker med sina fyra 
barn, dottern Gerda och tre söner i 40-
årsåldern, skördade också stormande bi-
fall för sina brudmarscher, valser och 
polskor samt spelade samstämmigt med 
takt och kläm i gammal god spelmans-
anda, för att citera professor Sven Kjell-
ström, vilken satt som prisdomare och 
skinande röd och varm och godhjärtad 
delade ut eloger och kommentarer till de 
tävlande. Programmet arbetades igenom 
i frisk takt med herrar Hultström och 
Ernst Granhammar som konferensierer. 
Det virvlade av polskor, gånglåtar, brud-
låtar, valser och marscher i samspel och 
enkelspel,1 den ena vackrare och mera 
originell än den andra. Som mellanspel 
kom så prins Wilhelms högtidstal samt 
uppvisning av ett folkdanslag från Eskils-
tuna. Prins Wilhelm talade både om 
folkmusiken och hembygdsrörelsen och 
han berättade också' litet om Stenham-

mar, dess gamla anor och dess historia. 
Ingen kunde ju göra detta bättre och ve-
derhäftigare""* och mera högstämt lyriskt 
tolka gårdens gamla öden än han. Han 
slutade så med att ännu en gång spela på 
hembygdskänslornas strängar. Han fram-
höll bl. a. att den tid dess bättre är för-
liden, när begreppet hembygd var syno-
nymt med museialt betonad hembygds-
vård. Höreisen har blivit positiv och livs-
bejakande i stället för negativt kuriositets-
betonad, yttrade han. Den har blivit en 
appell utöver partistrider och dagens dis-
kussionsfrågor till menige man att slå 
vakt om det som bör ligga varje svensk 
närmast om hjärtat: hemmet och bygden 
där han fötts, fostrats och gjort sina in-
satser till det allmännas bästa. Låt oss, 
slutade prinsen sitt uppmärksamt åhörda 
anförande, värna om vår vackra sörm-
ländska hembygd, dess minnesmärken och 
traditioner, dess leende natur och skilda 
kulturyttringar, dess musik och handa-
slöjd. 

Festen avslutades vid 6-tiden på efter-
middagen med prisutdelning, som förrät-
tades av prins Wilhelm. I kompositions-

tävlingen utdelades sex priser. Första I 
priset, ett hederspris skänkt av prins Wil-
helm, erövrades utav Richard AhlbergJ 
Sköldinge, för tre låtar, en polskå, enl 
menuett och en gånglåt.v Andra prisetl 
gick till kommunalnämndsordförandenl 
Karl Axelsson, Flöda, för hans polska 
"Kexelmossen", och övriga fyra pristaga-j 
re voro i nu nämnd ordning: Gunnar! 
Olsson, Eskilstuna, för en gammal pok^aj 
Oskar Sundqvist, Eskilstuna, för en låt] 
vidare Hugo Sten, Eskilstuna, för e | 
gånglåt och slutligen 82-åringen G. 
Andersson, Katrineholm, för en polska I 
gammal god södermanlandsstil, som pro| 
f ess or Kjellström anmärkte. 

I uppspelningen av låtar erövrades för I 
sta pris, även ett hederspris skänkt al 
prins Wilhelm, av Gunnar Olsson, EskilsJ 
tuna, och närmast följande voro: Alber 
Gustavsson, Vingåker, jämte hans fyr| 
barn samt A. T. Bergström, Tystberga 
Kichard Ahlberg, Sköldinge, A. Westeil 
Vingåker, och Oskar Lundin, Nyköping 


