
Verksamhetsberättelse för tiden 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Formalia: Föreningen Gluntarnas Vänner instiftades i samband med årsträff för Glunt-Akademin 
(GA) 2 oktober 2016 på Västgöta nation. Se vidare om årsträffen nedan. Eftersom verksamhetsåret 
räknas från 1 september omfattar denna verksamhetsberättelse den sista månaden av Glunt-Akademin 
och de första elva månaderna av Gluntarnas Vänners verksamhet.

68 personer har blivit medlemmar i den nya föreningen GV. I nätverket, som numera provisoriskt 
kallas Wennerbergs Vänner, kvarstår tills vidare omkring 200 personer.

Årsträffen 2016 ägde rum 2 oktober på Västgöta nation. Årsmöteshandlingarna återfinns på 
hemsidan. Då valdes för tiden fram till årsmötet 2017 Harald Bohlin till ordförande och Bo G Hall, 
Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg till styrelseledamöter. Till revisor för 
löpande verksamhetsår valdes Adam Taube med Lilian Taube som suppleant och Christer Åsberg och
Tom Lundin till valberedning med Åsberg som sammankallande. Vidare fastställdes stadgar samt en 
årsavgift om 50 kr samt att föreningen ska ansöka om medlemskap i DELS (De litterära sällskapens 
samarbetsnämnd).

Styrelsen har därefter konstituerat sig så att Mats Wahlberg blev vice ordförande och arkivarie, Bo G 
Hall sekreterare, Inga Svanfeldt kassör, tillika ansvarig för skivförsäljning, och Hampus Söderström 
medlemsregistrator i samarbete med Inga Svanfeldt. Till resurspersoner utsågs Joakim Ekedahl, 
Fredrik Lindell, Agneta Lindsjö, P.G. Norman, Anders Uppfeldt, Johan Åkerblom och Christer 
Åsberg. Till redaktör för hemsidan har valts Erik Hellerstedt. Han har efterträtts av Maria Wold-
Troell som webbmoster, Inga Svanfeldt som administratör och Harald Bohlin som redaktör för 
innehållet. Parallellt har Anna-Lena Pikas kvarstått som ansvarig för den hittillsvarande hemsidan.

Styrelsen har skaffat ett organisationsnummer för föreningen (802505-1882) och ett plusgirokonto (828742-7 Gluntarnas 
Vänner). Styrelsen har också fastställt utformningen av föreningens logga. Styrelsen har beslutat att det engelska namnet på GV 
ska vara ”Friends of Gluntarna”.  Styrelsen har beslutat att juridiska personer kan bli medlemmar i GV. Till årsmötet 2017 hänsköts
frågan om medlemsavgiften i fortsättningen ska vara densamma som för fysiska personer. GV har under åretblivit medlem i DELS 
– De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd - en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap och har ca 120 medlemmar
(www.dels.nu). ulturtidskriften Parnass ägs av DELS och kommer ut med fyra nummer om året ofta som temanummer. 
Medlemmar i anslutna sällskap får prenumerera på tidskriften för 190 kr/år (ordinarie pris 220 kr)

Ekonomi: 



På plusgirokonto i Nordea finns vid verksamhetsårets slut 15 589 kr och i handkassan 599 kr,
totalt 16 188 kr. Av dessa är 7 164 kr ”öronmärkta” för kostnader i samband med firandet av Gunnar 
Wennerbergs 200-årsjubileum.

Arbete, aktiviteter och händelser 2016 – 2017

Under Kulturnatten 10 september arrangerades som vanligt Allsång med Gluntar. Vi 
hade ungefär samma upplägg som föregående år: Lokal: Musicum. Christer Åsberg var 
konferencier, Inga Svanfeldt ackompanjerade, Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl 
framförde några gluntar, Mats Wahlberg och Harald Bohlin ledde allsång, övriga 
styrelseledamöter hjälpte till med praktiska uppgifter. Gäster: Dan Lindblad och Lars-Åke 
Frick från Stockholm sjöng några gluntar med pop-komp. Salen var fullsatt – kanske 25 
personer fick vända om. Stämningen var mycket god.
 
Gluntseminarium 2016 hade som tema: Glunt-Akademins framtid.: diskussion om de frågor som 

skulle tas upp under årsträffen under p. 2. Seminariet leddes av Christer Åberg.

Glunt-afton på GH 6 april i samarbete med GH:s kulturnämnd med Bo G Hall som presentatör 
och GH-studenterna Erik Carlberg, Jonathan Wahlsten och Rakso Hanson gluntade. 

Gluntträning ägde rum på Norrlands nation 20 april med Inga Svanfeldt, Mats Wahlberg och Harald 
Bohlin.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkat dels genom 9 protokollförda sammanträden, dels via e-
post. 
Minnesnoteringar finns på hemsidan under rubriken Gluntarnas Vänner.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av resurspersonerna och andra Gluntentusiaster.

Wennerberg 200 år: GV har invalts i den kommitté, som tidigare utsetts för att förbereda 
jubileumsfirandet och Harald Bohlin har valts till ordförande för kommittén. GV har upplåtit plats i 
vår hemsida för kommittén. Där återfinns vad kommittén beslutat och vad andra planerat.  GV är 
medansvarig för sex program.
GV har ansökt hos kommunens kulturnämnd om bidrag till tre projekt inför jubiléet: medel för en 
karta över de platser i Uppsala som berörs av gluntarna, medel för att erbjuda Uppsalas nordiska 
vänorter gluntprogram samt subventionering av presentation av gluntarna i stadens gymnasier. Bidrag 
har beviljats för kartprojektet. Fråga återstår om övriga tänkta samarbetspartner ställer upp.

PR: Våra info-blad på svenska och engelska har uppdaterats och kopierats för utdelning vid olika 
glunttillfällen. 
Vår Facebookgrupp har kompletterats med en Facebook-sida, öppen för alla.
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet att utse en ”visionär” för att öka antalet som gluntar och en PR-
funktionär för att öka antalet åhörare.
Information om GV finns nu på Wikipedia i anslutning till ordet Gluntar.

Arkiv: Eklundshof har under senare år ställt en garderob till GVs förfogande där vi förvarar vårt arkiv
och vissa andra inventarier, vilket vi tacksamt noterar.
.
Inventarielisan: Agneta Lindsjö har skänkt nr 1 i EHVVs småskriftserie: Examenssexa den 6 juni 



1993. Där ingår förteckning över traktörerna  på Polacksbacken från 1767 samt en historisk tablå om 
krogverksamheten på Polacksbacken. 

Depositionen på Stadsbiblioteket förvaras i ”Fyriskällan”, där bibliotekarierna Malin Pennlöv och 
Per Göran Back delar på ansvaret. Tillsammans med invantarielistan på vår hemsida förtecknas i 
bibliotekslistan de inspelningar och texter, som deponerats
Hemsidan har förnyats med bl a Claes Annerstedts minnestal i Svenska Akademien över GW 
(tack vare Fredrik Wetterqvist), C.R. Nyblom: Gunnar Wennerberg ”Ungdomens tonsättare och 
skald”  samt L. Alfr. Hedin: Otto Beronius och Eugene von Stedingk. Ett par minnesbilder med 
anledning af Gluntarnes femtioårsjubileum och Wennerberghyllningen i maj 1901 i Ord och Bild 
1901 samt Hanna Meijer Kring Wennerbergstoden.  60-poängsuppsats i konstvetenskap.
Under verksamhetsåret har vår entusiastiske och kunnige vän Ragnvald Johannes avlidit. Han var 
aktiv i GA/GV sedan starten. Minnesord återfinns på hemsidan under rubriken Vi minns med 
tacksamhet.

Planer inför nästa verksamhetsår:

Kulturnatten: Samma upplägg som föregående år, dock andra gäster och med två omgångar.

Wennerbergjubileet: se www-gluntarna.se/200-kommittén där alla jubileumsarrangemang som vi 
känner till i Uppsala, Lidköping och Stockholm förtecknas.

Gluntar i vår omvärld
Gunnar Wennerberg Sällskapet Lidköping. Vårt systersällskap ordnar en serie trevliga 
jubileumsprogram. Besök gärna deras hemsida https://wennerbergsallskapet.se (alltså inte www.).

*

Vi har ett fortsatt trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande 
generationer.

Uppsala 6 sepember 2017

Harald Bohlin

Bo G Hall


