




 3 

Kulturnatten 12 september 2009. Ett annat inslag är GA:s bidrag till Kulturnatten. 12 september 2009 
hölls den 5:e ”Allsång med Gluntarna” i Alfvénsalen. Enligt vad som nu blivit tradition gavs pro-
grammet vid två tillfällen under kvällen under ledning av Tom Lundin och sedan Carl-Olof Jacobson, 
stöttade av bl a Harald Bohlin och Björn Ringström samt av Håkan Sund vid klaveret. Första föreställ-
ningen var fullsatt (250 deltagare). Under andra föreställningen fylldes lokalen till drygt hälften. Detta 
program synes alltså vara ett mycket uppskattat inslag i Kulturnatten inte minst beroende på Håkan 
Sunds ackompanjemang och improvisationer.  
 
Gluntsång med nationskörer. Gluntveteraner har medverkat då Västgöta och Norrlands nationers 
manskörer inbjudits till Gluntträning. Denna verksamhet bör aktiveras under kommande år i enlighet 
med Glunt-Akademins målsättning.  
 
Stadsbiblioteket. Harald Bohlin har på styrelsens uppdrag fört planeringsdiskussioner med Uppsala 
Stadsbibliotek angående donation eller deposition av GA:s Wennerberg- samt Gluntmaterial vid Wen-
nerberghyllan i bibliotekets Uppsalarum. Förhoppningsvis kommer detta att realiseras under komman-
de arbetsår.  
 
Gamla Gluntinspelningar. 51 Gluntar, 35 Sångare, 1903-1953 
Ragnvald Johannes har efter kontakter med René Aagaard i Danmark samt med Robert Johannesson 
från Kristianstad ytterligare berikat dokumentationen, denna gång med inspelningar från huvudsakli-
gen Danmark under tiden 1903-1953. En 2 CD kassett har producerats med modern teknik och tagits 
fram i 10 ex.  
 
Inventarieförteckning. Under året har påbörjats en inventarieförteckning som förhoppningsvis kommer 
att fullföljas under kommande verksamhetsår. 
 
 
Gåvor och inköp 

• GA köpte 2008 in 10 ex av Gluntnoter & texter (två separata häften) från Gehrmans för att i 
första hand kunna köpas av intresserade körer eller sångare/pianister. Priset är för körer sub-
ventionerat till 250 kronor, och för övriga till 400 kronor. (Kontakta Hans Levander tel 
324347 eller 504344) Dessa noter & texter finns ännu kvar (cirka 8 av varje) och används vid 
Gluntträning hos Norrlands samt Västgöta nationsmanskörer. 

• Vi tackar för Gunnar Syréhns nu utkomna bok på Gidlunds förlag: ”Sparka mot Porten och 
Storma! Gluntarne som teater”. och ser fram emot presentationen vid seminariet 2 okt 2009. 

• I samband med seminariet på Carolina erhöll GA några intressanta kopior av förteckningar 
över brev till och från Wennerberg. 

• Ett ex av den nyligen utgivna CD-skivan GLUNTAR MED GITARR har donerats till GA. 
Medverkande Glunten: Magnus Ringström, Magistern: Björn Ringström, Gitarr: Adam Taube. 
Gitarr-arrangemang Adam Taube. 

• En CD med äldre Gluntinspelningar av danska sångare har donerats av René Aagaard i Dan-
mark. Tack. Det är denna CD samt några Gluntar på kassettband donerade av Robert Johan-
nesson från Kristianstad som ligger till grund för den nya CD, 51 Gluntar, 35 Sångare, 1903-
1953  som beskrivits ovan. 
 

Sammanfattande eftertanke  
 Gluntakademin har närmat sig yngre sångare, företrädesvis vid Västgöta nation.  
 Gluntakademins dokumentation har berikats under det gångna året. 
 Synligheten i Uppsala har ökat, framför allt genom Kulturnattens Gluntallsång. 
 Verksamheten som en sektion inom EHVV fungerar bra. 

 
 
Uppsala 1 oktober 2009 
Hans Levander  t f ordförande 
(till hemsidan efter avstämning  med årsmötet 2 oktober 2009)  


