
IN MEMORIAM 

SVEN E. SVE NSSO N 

Director musices vid Uppsala universitet fil. dr Sven E. Svensson, 
som avled den 22 april 1960, ägnade det livligas te intresse å t 
folkmusiken och trädde därigenom i nära beröring med hembygds
rörelsen, framför allt i U ppland. H an medverkade vid m ånga 
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hembygdsfester runt om landskapet med föredrag om den folk
liga musiken, i synnerhet på fiol och nyckelharpa. 

När Disa Gille bildades vid 1940-talets början blev dr Svensson 
med något av självklarhet utsedd till gillets musicus. Under många 
festliga Disagillen arrangerade han det musikaliska inslaget, själv 
som medverkande »förste violinist». Disa Gille och Upplands forn
minnesförening stå i stor tacksamhetsskuld till Sven E. Svensson 
för hans aldrig svikande vilja att bidraga till den musikaliska un
derhållning, som gjorde gillesammankomsterna till så minnesrika 
högtidsstunder. 

N.S. 

HJALMAR ÅHMAN 

Under flera år hade Upplands fornminnesförening förmånen att 
få räkna landstingsmannen och riksdagsmannen Hjalmar Ahman 
i Rånäs som ledamot av styrelsen. H an hade därtill utsetts i egen
skap av ledamot av Stockholms läns landsting. Upplands fornmin
nesförenings verksamhetsområde omsluter, som alla vet, Uppsala 
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län och U pplandsdelen av Stockholms län och det är ju helt i sin 
ordning att fornminnesföreningens arbete erhåller stöd också från 
Stockholms läns landsting. Hjalmar Ahman var alltid beredd att 
lägga sitt ord till förmån för de anslagsäskanden som Upplands 
fornminnesförening årligen inlämnade även till Stockholms läns 
landsting. När andra plikter icke lade hinder i vägen deltog Hjal
mar Ahman i styrelsesammankomsterna i Upplands fornminnes
förening, där hans väl genomtänkta inlägg voro av betydelse i de
batten kring fornminnesvårdens och kulturminnesvårdens ärenden 
i vårt landskap. 

Riksdagsman Ahman var född 1893 i Fasterna, där han hela sitt 
liv verkade som jordbrukare. Redan tidigt tog kommunen del av 
hans många förtjänster. Han blev kommunalfullmäktiges ordfö
rande, ett uppdrag som han skötte ända till dess han 1948 invaldes 
i riksdagens andra kammare. Riksdagsman Ahman gjorde också 
många betydande insatser i lantbrukarnas fackliga och ekonomiska 
organisationer. Han var en av pionjärerna inom RLF och var un
der många år ordförande i Roslagens ortsförbund. I egenskap av 
landstingsman tillhörde han även bl. a. Stockholms läns och stads 
hushållningssällska ps förval tningsu tskott. 

N.S. 
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