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SVEN G. SVENSON

Wennerbergs gluntar

Gluntarne utkom hiiftesvis under Aren 1849. 1850
och 1851. Om det inte vore sA svArt att jaimfdra de

och nu, skulle man vAga p6sti, att inget svenskt dikt-
verk nigonsin haft en sa stor,69onblicklig framging.

Redan innan de kom ut i tryck, spreds sAngema i
avskrifter. De sjdngs i Uppsalas och Stockholms sa-
longer, pi cafder och fran konsertestraden. De sj<ings
pl Slottet av prinsar och blivande kungar (Carl XV
och Oscar II). Deras fdrfattare, Gunnar Wennerberg,
hyllades som en hjAlte dverallt diir han drog fram.
Redan innan det sista haftet hade tryckts, belcjnades
han av Svenska Akademien med det kungliga priset.
Wennerberg ansAgs ha skapat ett nytt nationalverk.
Han jiimfrirdes med Bellman.

Det linns inte heller mAnga diktverk som har haft
en si ihillande framglng. Strindberg sjiing gluntar.
Fraiding iiversatte nAgra strofer till tyska. De har ny-
ligen 6versatts ti l l  engelska. Och framfdr allt: de
(jungs fortfarande - dairom vittnar ju bl.a. denna
grammofoninspelning. Det dr inte menga svenska
diktverk med mer rin hundra 6r pi nacken som har
dverlevt pe samma satt. Inte FrltioF saga. Knappast
Fiinrik Stdls stigner. Det ar eterigen bara Bellman,
som kan uthiirda en jamfdrelse.

Vad beror det p6? Varfrir har Gluntarne blivrt
klassiska? En fdrklaring lir "sociologisk". 1800-talet
var en glansperiod fcjr universiteten. Akademikema
var pA frammarsch i politiken, i iimbetsverk och sko-
lor, i det nya, industrialiserade nfingslivet. Gluntarne
symboliserade det glada studentlivet i Uppsala, som
skolungdomen seg fram emot, och som de gamle och
grlnade mindes med vemod. Nar Markurell i Wad-
tropirg mordnade den stora studentfesten pi viirds-
huset Kupan, avslutades den - och hela romanen -

med att tve gamla liirare sjunger gluntar i den milda

sommamatten,
En annan och mycket enkel fdrklaring till Glun-

tarfles framgang ar deras litteriira och musikaliska
kvalitet - eller rattare sagt: dessa beda kvaliteter i

harmonisk fcirening. Gltmtarne ar bra, helt enkelt.
Wennerberg har fdrmett att ge pregnanta uttryck At
sin Uppsala-skildring: i sAngbara, slagkaftiga melo-
dier och i ord som har blivit "bevingade". Den som
exempelvis gcir sig besviiret att i Pelle Holms ordbok
rdkna fram. vilka svenska skalder som har lAmnat
efter sig de stcjrsta fi jueden av sAdana ord, skall
finna Wennerberg pi tredje platsen (efter Tegn€r och
Runeberg). Och hans ord kommer nastan uteslutande
fran ett enda diktverk'. Gluntarne.

Med tanke pi dessa kolossala framgangar ar det
markligt, att Gluntqrne frin bdrjan aldrig skevs och
komponerades for att publiceras eller f<ir att sjungas
offentligt. De skevs som intem underhAllning fdr ett
Iitet studentkotteri, som kallade sig juvenalema. Det
var ett mycket glatt slillskap, som festade grundligt,
men som ocksi sjcing och musicerade med stor in-
tensitet och med stor talang. Wennerberg kom med i
glinget 18,14 och trivdes fdrtraffligt. Han kompone-
rade under de namaste iren en hel rad juvenalvisol

som i allmdnhet framfcjrdes fyrstemmigt. Att Glun-
tarne fi.ck sin speciella form - den anges pe titel-
bladet som "en samling duetter fdr baryton och bas
med accompagnement  a f  p iano"  -  berodde he l t
enke l t  pe  a t t  juvena lernas  mus ika l i ska  resurser
bcirjade minska och till och med hotade att fcirsvinna.
Medlemmama tog sA sminingom examen och ldm-
nade Uppsala, ganska motvilligt efter vad det fcjre-
faller Wennerberg har skildrat fcirloppet i en glunt,
den allra fcirsta fijr dvrigt, som aldrig publicerades.



Siig mig, svua:
Vart fltjg sangen bort?
Skall dA allt fiirgiingligt vara?
Ar all gliidje kort?

Vem kan gldmma
ver sextett, min bror?
Tystnat hd dess toner Omma,
allt sen Moberg for.

Jiimgra prosa
stdrde ver b irlerl.
Siig var viil fiir Bji;rcken Trosa
passande retriitt?

Matkvartetten -

ack. den finns ej mer.
aldrig mera mot assietten
Berggrens dga lerl

Klagen briiderl
Se en uppgriivd grav.
Snart diir ligger Hwasser dcjder.
Trion gAr i kvav.

Dctden rasar
i Yart brutna lag.
Finns nl'n kvar? Jo, tvenne basar.
Du min bror och jag.

Snart, o broder,
skil jas i iven vi.
Da far minnet sjunga solo
om vart kompani.

Den som blev kvar, utom Wennerberg sjalv,
hette Otto Beronius, en singare av Guds nide -

"varldens baste bas", som Wennerberg kalltr honom.

Beronius i ir ockse pe satt och vis upphovsman ti l l

sjalva namnet "Gluntarne", ett egendomligt namn.

Ordet "glunf' air ett upplandskt dialektord, som be-

tyder "pojke". Det i ir beslAktat med det viist- och
sydsvenska ordet "glytt". Beronius brukade sjunga
en visa, diir ordet "glunt" f6rekom och drog darige-
nom pA sig smeknamnet "Glunten". Ntu nu Wenner-
berg komponerade sina duetter f<ir sig sji i lv och
Beronius, gav han dem fdrst arbetsnamnet "Gluntens

duetter". Niir sangema sedm slog igenom iindrades

titeln till "Gluntarne", och ordet "glunt" kom diiri-
genom att anvdndas ocksA som beniimning pA en av

dessa sAnger. Man sjdng "en glunt". Til l  och med
verbet "att glunta" bildades och anv?indes.

Gluntarne ti l lkom i en helt annan tidsfdljd an
vad numreringen i den tryckta upplagan anger. De
fyra iildsta, som komponerades 1847, if numren 13,

2. 8 och 20. De hade frin bdrjan andra titlar och del-
vis andra texter Nr.8 Huruledes mdnen intresserqr
sig for Glunten och Magistern kallades exempelvis
helt korthugget "Nattsajlet" .

Under 1848 tillkom ytterligare sju. I slutet av det

are t  l i imnade Wennerberg  Uppsa la ,  mot  a l l  s in

ctnskan. Skalet var enkelt och slagkraftigt: Han

mAste skaffa sig brddfiidan. I bdrjan av Aret hade han

sdkt en lektorstjiinst i Skara, som han tillfiadde aret
darpa.

Darmed iir vi inne pl en annan omstandighet,
som ar vard att lagga marke till. Gluntarne ir ju en

hiinfdrd skildring av Uppsala och tillvron diir. Men

de J?erta sangema ?t komponerade i Skara och i Lid-

kdping, diir Wennerberg hade sitt fdraldrahem och

dlir han uppehdll sig under fiirsta halviret 18,19. A//a
"gluntar" tu skrivna, efter det hm fattat sitt beslut att

ldmna universitetet och en eventuell akademisk
kaniar Det fdrklarar Atskilligt.

Pe fdrsommaren 18,19 blev det klart, att Glun-

tarne skulle tryckas och publiceras Wennerberg
gjorde en bra affiir och hans fdrlaggare Abraham

Hirsch en allt igenom lysande. Darmed stegrades



Wennerbergs litterilra ambitioner en smula. Det vil
inte lengre frAga om underhallning fdr ett slutet sell-
skap. Wennerberg/orsiikte gira sin diktcykel till en
allsidig och realistisk skildring av studentlivet i dess
helhet. Men han formdclde rnte.

Wennerberg vantrivdes fruktansvlirt under den
fdrsta tiden i Skara, "denna deportationsort fdr opoli-
tiska fiirbrytare", som han kallar staden i ett brev.
Lika stilkt langtade han tillbaka till Uppsala. Breven
til l  vAnner och kamrater dI exalterade. "H?ilsa ti l l
Uppsala sjAlvt, dess luft, broar, gator, torg, trAd och
hus", heter det i ett, och i ett annat sander han till
och med kyssar till "de gatstenar, som trampas av det
virliga Uppsala".

Det var i den sinnesst?imningen som flertalet
gluntar kom till. Det blev inget utrymme fdr en all-
sidig skildring av srudentlivet. Bila pA ett s6lle far
man t.ex. klart f6r sig, att henil studenter studerade
vid ett universitet. och dA iir det som bekant inte
friga om siirskilt framgingsrika studier: Glunten 96r
pi fdreli isning och somnar. Ingenstans omnamnes
1840- ta le ts  y t te rs t  in tens iva  s tudentpo l i t i k ,  som
Wennerberg fdr rivrigt hade livligt deltagit i. Under
revolutionsaret 1848. dA demonstrerande studenter
marscherat genom shden under riida fanor, var han
t.o.m. curator curatorum. dvs. studentkarens inoffi-
cielle ledare. Fdr sAdant nnns ingen plats i Gluntarne.
Diir skildras i stallet stadens yttre gestalt och naturen
i dess omgivningar - fijrst vid den har tiden var der
nAgon som fdrsdkte utvinna poesi ur si magra till-
gAngar. Och framfiir allt skildrade Wennerberg det
glada kamratlivet pt krogar och utv?irdshus, inter-
punkterat av nigra mer eller mindre djupsinniga
samtal pa en studerkammare.

Uppsalaromantikens tid ar den gangse benam-
ningen pi 1840-talet. Ingenstans kommer den ro-
mantiken fram tydligare och mera fullcidigt i in i

Gluntarne. Ingenstans i Gluntqrne utlryckes saken
tydligare lin i rubriken till singen nr.3: Uppsala iir
bclsl. Wennerberg hm sjiilv i ett intervjuuttalande pe
gamla dagar berattat, hur den singen kom till: pl en
hastskjuts mellan Skara och Lidkdping. "Nivii l , i
den skarpa skakningen uppfingade jag en besHmd
rytmi som hamrade och dunkade iinda in i hjiiman;
taktslagen framkallade en melodi, till vilken orden
fcjddes i samma dgonblick. Niir jag kom fram ti l l
Lidkdping, var jag fiirdig med ord och melodi, det
blev en glunt."

I ett bevarat l i tet texthafte, en kladdbok, har
Wennerberg som motto fcir just den glunten skrivit
n6gra ord pi latin:

Ubi bene, ibi patria,
vivat, igitur. Upsalia.

Dar jag har det bra, dZir it mitt fiidemesland.
Darfiir: leve Uppsala!

FOLKE BOHLIN

Om musiken i Gluntarne

Hur mycket av den oriversk6dliga mlingd vokaf
musik som komponerades i Sverige vid mitten av
1800-talet har visat sig i iga sidan livskraft att vi
iinnu i dag har denna musik i vArt levmde kulturm?
Inte mycket - men av det som lever utgiir Gluntarne
en betydande del. Det i ir naturligtvis omrij l igt att
saga om detta i f<irsta hand beror p6 texterna eller
kanske pA den ceremonifunktion Wennerbergs stu-
dentlivsskildringar kommit att fylla. Men musiken ar
i varje fall inte sA delig arr den kunnat hindra Glun-
tdizes exempelldsa spddning runt hela Norden! Och
sakert har musiken tvaftom kaftigr bidragit till fram-
gingen.



Redan som ung student b<irjade Wennerberg -

utan hjlilp av nAgon kompositionsliirare - ligna sig it
skriva musik av olika slag. Den sakrala musiken i
Hiindels och 1700-tals italienarnas sti l leg honom
varmt om hjartat. Han skrev sjiilv ett Stabat mater
som tog honom Artionden att fullborda och han
gjorde upp en fcjr svenska ftjrhAllanden unikt stor-
stilad plan pe en hel serie oratorier som i viss utstraick-
ning ocksi fdrverkligades. Fdr Allmanna Sengen
(som dd g ive tv is  var  en  ren  manskdr )  sk rev  han
fosterlAndskt eldande sdnger Samtidigt med Glun-
tarr€ komponerade han ocksi andra singer med
pianoackompanjemang, bide solosAnger och duetter

Siiken hade Wennerberg inte samma musikaliska
ambitioner nar han bdrjade komponera fcjr Juvenal-
kretsens sammankomster Han kunde hiir tilleta sig
en lekfullare attityd och en mindre stri ing sjalv-
censur. Men sin begAvning kunde han inte fcjrneka
och inte heller sin gradvis framvdxande hantverks-
skicklighet - dven om samtida krit iker fann anled-
ning pipeka itskrl l iga hArdheter i stamfdring och
harmon ik .  Kanske var  de t  b l .a .  medvetandet  om
sadana brister - som inte var nAgra brister i den
kamratmi l j r i  ddr  s lngerna ursprung l igen hdrde
hemma - som gjorde att Wennerberg sA lAnge tve-
kade att ge efter fdr dnskemelet att leta ftycka G1rlr-
tqrne och d?imed l6ta dem ta steget ut till offentlig-
heten - och recensenterna.

Till recensentema hdrde bl.a. den flitige musik-
skr ibenten  Abraham Manke l l .  som h i i vdade a t t
Wennerberg hade plagierat m6nga vid den tiden val-
k i inda  mus iks tycken.  Mer  e l le r  mindre  dunke l t
tyckte han sig kanna igen m&nga av Wennerbergs
musikaliska id€er Gunnar Jeanson. som skrivit en
hel bok om Wennerberg som musiker, har framfcir
allt funnit anklanger ur den romantiska operalittera-
turen, Weber. Spohr o.a., men givetvis iiven ur den

lildre Uppsalaskolans sAnger, dvs. Geijers och A.F.
Lindblads.

En viktig fcirlaga som Jemson inte obseryerat dr
Bemhard Crusells tonsattningil av singer ur Tegn6rs
Frithiofs saga. Frithiof och Bjdrn - "Bjorn. jag ar
ledsen vid sjri och vAg" har inte bara textligt gett

upphov till "urgluntens" b<irjan - "Bror, jag ledsen
vid l ivet just jag". Aven Crusells musik har utnyttjats
och detta inte bara i denna den dLldsta av Gluntarne.
Ett av de mest pAfallande "l6nen" iir "Hrir iir guda-
gott att vara", som otvetydigt kan aterfdras pa av-
sninet "Heimskringlas panna" r Frithiof gdr i lands-

f :k t .
Ett annat fdrut inte iakttaget beroendefdrhelande

finns mellan En solnedgdng i Eklundshofs-skogen
och en duettino ur operan Elisa e Clqudio av Merca-
dante. som trycktes med svensk text i Stockholm
nlgra ir fdre Giarrcrrics ti l lkomst.

Men det miste genast tilltbgas att sAdana med-
vetna eller omedvetna reminiscenser inte minskar
Wennerbergs tonsiittarara. Han har niimligen pA ett
mycket personligt och originellt s:itt bearbetat de im-
pulser han fAngat ur den repertoar han levde med

Bland hans egna melodiska id6er finns det skiil
att si irskilt f i ista uppmiirksamheten pA de stegvisa
rcirelser. som inte sallan utstracks ti l l  en hel oktavs
omfing, ibland annu mer; t.ex. "Sag mig di ft irst och
framst din summas vakjr" och "Hon som bor p6 Dra-
garbrunn och hA l le r  mrg  med mal '

I civrigt finns det tve sardrag I Gluntarnes mnslk
som lyssnaren bdr ta fasta pa. Det ena dr Wenner-
bergs vlixlande satt att skapa musikalisk kontrast
mellan Glunten och Magistem, t.ex. i Gluntens rigi-
/ars. Det andra ?ir den ibland mycket aktiva roll som
pianot spelar Pianisten blir inte siillan en tredje aktdr
i dessa musikdramatiska scener.



EJNAR HAGLUND

Att sjunga gluntar

P2. Gluntarnes titelblad har Gunnar Wennerberg som
motto satt fcjuande epigram av den romerske skalden
Martialis.

Quem recitas, meus est, o Fidentine, l ibellus;
Sed male cum recitas, incipit esse tuus.

I fri civersiittning lyder epigrammet:

Skiven av mig iir den bok, som du, min van,
reciterar;
Men om du illa det gcir, bdrjar den strax bliva
din.

I sin 61 1882 skrivna inledning ti l l  Gluntame
klargdr Wennerberg epigrammets innebiird:

"Skil let t i l l  mottots anvdndande ar ej svert att
inse. Af allt misslyckadt f i iredrag l innes helt visst
intet, som iir si pligsamt att ehdra, som det, hvilket
esyftar att vara roligt och icke iir det. Om nu G/az-
tarne gifya en skAlig anledning till ett sadant syfte,
sA tu ocksA fruktan ftjr utgingen lika skiilig. De Aro
hvarken passande fdr singare som vil ja lAta htjra
sina vackra rdster och dervid godtyckligt behandla
orden sAsom blotta artikulationsmedel, ej heller fcjr
deklamatdrer hvilka obesviiradt valdfdra musiken fcir
ndjet att fA grimasera eller ratt tydligt krysta ur sig
n{gon favoritfras. De aro sma sjelfva och fordra allt-
sd hvarken stora stdmmor, eller stora Athafvor. Hvad
de fordra, fdr att vara hvad de vilja vara. ar kdnslans
och uttryckets sanning, s6dan denna alsktr att visa
sig i hvardagslag bland fdrtroliga vAnner. Denna
fordran l ir visserligen icke l iten, men orimligt stor
torde den icke heller vara. Jag har ofta hcjrt G/an-
tarna sjungas vdl, om ock iin oftare illa; och det har

varit vid dessa senare tillfiillen som jag trOstat mig
med mottot och sdkt gdra mig urarfva i boet."

Det har fcirflutit ett och ett halvt sekel sedan Glun-
/arrer t i l lkomst, och hundratals singare har sdkt
finna den gyllene medelvAgen mellan konsertmiissig
skdnsing och burleskt pajaseri. I det ursprungliga
gluntsengarparet torde Gunnar Wennerberg som
Magistern ha representerat det lyriskt-romantiska
elementet, medan Otto Beronius som Glunten lag
mer at det dramatiskt-burleska hAllet, givetvis utan
alla stdrande tiverdrifter.

Vid varje gluntftamfdrande Ar pianostamman av
stor betydelse frir helhetsintrycket. I somliga av
duettema iir den enkelt ledsagande men i andra iir
den rikt utarbetad. Den vittnar om att Eugene von
Stedingk, fcjr vi lken den komponerades, var i be-
sittning av en icke obetydlig pianistisk skicklighet.
Anda frAn 1850-talet fram ti l l  vAr egen tid har det
gjorts atskil l iga fctrsijk att ers:itta pianot med en
s tc i r re  e l le r  mindre  ins t rumenta lensemble ,  men
resultatet har allt id blivit misslyckar.

Under artonhundratalet och under nittonhundra-
talets bada fcirsta decennier sjdngs G/altarne mest i
den slutna kamratkretsen och i familjernas salonger,
medan dAremot estradframtrddanden i konsertform
siillm fcirekom. Omkring 1920 bdrjade det bli vanli-
gare att offentligt framfctra gluntar bide pA konsert
och i det si sminingom framvlxande radiomediet.
Dct framgangsrikaste gluntsangarparet vid dcntra tid
var Knut Kijhler som Magistern och Georg Cham
bert som Glunten. Til lsammans med den skicklige
pianisten Eric Westberg firade de triumfer inte bara i
Uppsala och Stockholm utan dverallt i Sverige och
vackte stort intresse fdr Gluntarne i iven i kretsar.
som inte frirut kant till dem. Pe ett valbalmserat satt
kunde de fiirena musikaliska och dramatiska kvali-
teter



Under de f6ljande decenniema intriidde en vlss

avmattning av intresset fijr Gluntarne, och det hojdes

allt oftare kritiska rcister om "fdrlegad gluntroman-

tik" och en "falsk och otidsenlig bild av Uppsalastu-

denten". Sedana omdajmen lir ungef?ir lika fiimuftiga

som det skulle vara att kalla Bellmans senger otids-

enliga darfiir att de skildrar ett annat Stockholm iin

det, som i dag existerar.
Efter 1950 har man borjat beddma Gluntarne pL

ett mer historiskt och nyanserat siitt, och i dag finns

det {tskilliga goda gluntsingare som mer iin tidigare

generationers sangare lagger slg vlnn om alt meo

precision och exakthet Atergiva det, som stAr i text

och noter.
Fdrs ta  upp lagan av  Glun tarne  kom u t  1849-

185 l. Under Gunnar Wennerbergs l ivstid kom det

nya upplagor 1862 och 1876. De tvi senare uppla-

gorna innehAller menga, ibland ratt betydande av-

v ike lser  f r in  o r ig ina lupp lagan '  sarsk i l t  i  P iano-
stamman. Vid redigeringen av 1876 Ars upplaga rAd-

gjorde Wennerberg med tonsAttarna Ludvig Noman

och Albert Rubenson, och det ,'ir sannolikt, att nAgon

av dem fdretagit somliga av Anddngama, som van-

ligen, om ock inte alltid, innebuit fdrbattringar' Den

hiir fdreliggande inspelningen iir baserad pi 1876 Ars

upplaga.

Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson, som

sjunger Magistems och Gluntens partier i den har in-

spelningen, har kommit att bli vArt mest kanda glunt-

par. De bcirjade sjunga tillsammans redan pa 1950-

talet och har ett otal konsert-, radio- och Tv-framtra-

danden bakom sig. Bida fick glunttraditionen i sig

med modersmjolken och bAda har ett livligt fddutet

bakom sig i Allmiinna SAngen, i OD och Uppsala

Akademiska Kammarkdr fdr att nu inte tala om

JuvenatOrden. Trol\ atl de blda kumpanerna seder-

mera trtulerades bankdirekl6r resp professor' sjunger

de dnnu med den riitta kanslm: 
'An sitter i oss den

gamle studenten, gladare nlistan ain fordom han vr!"

Hikan Sund iir professionell musiker och piantst'

Han dr elev till Greta Eriksson och liirare vid Kungl'

Musikh0gskolan. Han iir ockse en flitig dirigent och

han iilskas fdr sina kompositioner och ktirarange-

mang i hela kdr-Sverige. MAnga av hans arrange-

mang har tillkommit inftjr OD:s succefyllda Capricer'

Sedan bdrjan pe 1970-talet har han ingitt i den trio

\om presenrerar sig pi denna CD. I Cluntatne itr pra-

nisten inte enbart ackompanjatdr utan i htigsta grad

en medagerande, och Wennerberg har pe mdnga

stallen givit honom en framtriidande roll.



RICHARD RINGMAR

Gluntarne

Gunnar Wennerberg came to Uppsala as a student in
1837. He was a highly gifted young man and soon
became the central figure of a society which called
i tse l f  ' Juvena lerna '  

and wh ich  devoted  i t se l f  to
mocking Bourgeois society in song and all sorts of
escapades. He started writing a succession of patriot_
ic songs in the manner of the times for the Univer-
sity Choir but then went on to write trios for tenor,
bilitone and bass, De l.ir (The Three) were written
in the mid- I 840s as a sort of preparatory exercise for
Gluntarne. The tenor soon disappeared to Stockholm
and there were then only two of them left; Wenner_
berg himself who sang baritone, and Otto Beronius
who was the bass. Beronius was known by his friends
as 'Glunten' 

on account of his fondness for a song
abont a glunt (boy). Naturally he retained the nick-
name when Wennerberg started writing duets 1br the
two of them with himself as 'Magistem, (The Uni-
versity Feilow).

This was the origin of Gluntqrne. the 30 songs
about two students in the ancient university at Upp-
sala and their l ives. both on weekdays and high days.
The songs are often drastic in their humour though
some are cleverly witty or lyrical. Most of them, in
point of fact, were written when Wennerberg had left
Uppsala and u,as teaching at the Grammar School at
Skara. His nostalgic longing for the .city of etemal
youth' is evident in many of the songs. Gluntarne
were published about 1850 and rapidly gained enor-
mous popularity rhroughout the Nordic countries.
Wennerberg was awarded the Royal Swedish Aca-
demy's Grand Prize and his'glunttr 'were soon being
sung in every vicarage and common room.

Gluntarne have retained their populuity right up
to the present, probably because of their unpreten-
tious character and their clever texts. But perhaps,
most of all, on account of the music. This is in per-
lect keeping with the texts and has led to seyeral of
the songs becoming classics with a place in every
Swede's party repertoire.

Richard Ringmar and Carl.Olof Jacobson, who
sing the parts of Magister and Glunten in this record-
ing, are Sweden's best-known Gluntarne duet. They
started singing together in the l95Os and have per_
formed innumerable concerts as well as appearing
frequently on radio and TV Both of them grew up
with Glutttqrne from their earliesr years and both of
them were active members of Uppsala,s leading
choirs: Allmanna SAngen, Orphei Driingm and Upp_
sala Akademiska Kammarkcjr as well as Juvenal-
Orden. In spite of the fact that one of them then
became a banker and the other a professor they still
sing with the right feeling. To quote Wennerberg:
'We are sti l l  the same old students, almost more
cheerful than in the old daysl'

Hikan Sund is a professional conductor and pianist.
He studied the piano with Greta Eriksson at the
Royal College of Music in Stockholm where he now
teaches. He is loved by choirs throughout Sweden
for his choral composjtions and arrangements. He
has been a member of the tdo on this recording since
the early 1970s. In Gluntarne the pianist is no mere
accompanlst but is very much one of the actors; in_
deed, Wennerberg ofien affords him a leading 16le.





Carl-Olof Jacobson, Richard Ringmar och HAkan Sund

.'.:;..'11.....'...,..1....1;.....':..,.1...:1..;.....;.li,.:.:.:l,i'.,'.,:i..'....,fii:ili;:*i{lli::.i


