
Rundbrev  

Som nybliven ordförande i Gluntarnas Vänner (GV) vill jag och vår sekreterare 

på detta sätt ge en kort överblick över det som hänt under Gunnar 

Wennerbergs jubileumsår – den 2 oktober i år skulle han ju ha fyllt de 200. 

Särskilt under hösten har detta uppmärksammats på mångahanda sätt, inte 

sällan av eller efter initiativ från GV och dess mycket aktive och uppslagsrike 

dåvarande ordförande Harald Bohlin.  

Framför allt firade vi Gluntarnas skapare i Uppsala, t.ex. genom framträdanden 

under Kulturnatten, stadsvandring, Wennerbergseminarium, följt av 

fanuppvaktning, sång och tal vid statyn i Carolinabacken, och flera artiklar i 

UNT. Universitetet bidrog i hög grad, bl.a. genom utgivning av ett 

genomarbetat programblad över de olika aktiviteterna liksom genom påtagliga 

wennerbergsinslag vid invigningen av det nyrenoverade universitetshuset och 

vid en av höstens professorsinstallationer. 

Även i huvudstaden förekom flera arrangemang under jubileet, bl.a. i form av 

Musikaliska Akademiens festkonsert på Konstakademien samt en GV-matiné i 

ABF-huset på Sveavägen. Till detta kom en rad tilldragelser i Lidköping i regi av 

vårt systersällskap Gunnar Wennerberg Sällskapet. 

Fullt så många aktiviteter blir det inte under det kommande året, men vi ska 

inte förtröttas att på olika sätt se till att Wennerbergs arv – särskilt Gluntarna – 

hålls levande och förs vidare till nya generationer. Glädjande nog har vi märkt 

ett ökat intresse bland Uppsalas studentsångare. Vi har alltså gott hopp om 

framtiden. Just nu pågår dessutom ett arbete med att göra vår egen verkligen 

mycket innehållsrika hemsida – www.gluntarna.se – mera lättillgänglig. Gå 

gärna in på den och titta själv! 

Detta brev går ut till alla som under GV:s föregångare Gluntakademin anmält 
sitt intresse för Wennerbergs verk men inte ännu gått med i GV. För att bli 
framgångsrika är vi angelägna om att bli flera.  
 
Så sätt gärna in 50 kr på plusgiro 82 87 42-7 och bli medlem. Glöm inte ange 
namn och e-postadress och uppmuntra gärna andra att bli medlemmar! 
 
Glada glunthälsningar! 

Uppsala i november 2017 

Mats Wahlberg  Bo G. Hall 
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