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200-kommittén

Nedan ligger 
Förslag till föredragningslista
Rapport om vad som klargjorts sedan föreg. möte
Återstår att åtgärda
PM om foldern
Jag sänder i separata mail förslagen till text i foldern

Förslag till föredragningslista för vårt möte tisdag 15 aug med kl. 13.00- 
15.00 i Stadsbiblioteket (i det rum där tidigare möten ägt rum).

1. Fastställande av föredragningslista.

2. Information om vad som hänt sedan junimötet. Se bilaga och muntlig rapport 
från övriga.

3. Förslag till folder. Se bilaga

4. Kan vi bjuda in antikvariat m fl att sälja Wennerbergrelaterade prylar i aulans
förhall 7 okt?  

5. Nästa möte?        

Rapport om vad som klargjorts sedan junimötet;

Polisen har givit tillstånd till att tåga från Vg till Wbgstatyn och tillbaks till 
nationen samt att VGMK håller en mindre konsert vid detta tillfälle.  
Landskapsföreningen betalar facklorna och curator curatorum Markus Sjölén 
Gustafson  ta ansvar för fackeltåget. Korta anföranden från ocurator curatorum 
och Uppsala studentkårs ordförande Max Stenberg som tillsammans lägger ner 
en krans.(Fr cc:” Jag satt ner med Max (tillträdande studentkårsordförande) och 
vi har sagt följande. Wennerberg är viktig för både kåren och nationerna därför 
skulle vi helst vilja hålla varsitt lite kortare anförande, Max om studentpolitikens
betydelse och jag om studenten Wennerberg och hur den formade 



Uppsalastudenten. Vi har också kommit överens om att överlämna en gemensam
krans och tycker att vi tillsammans fångar upp Wennerbergs storhet för oss. Hur 
låter det för dig?”

Kia Hedell undersöker möjligheten att ordna en utställning av en del av 
Carolinas Wennerbergmaterial

Fredrik Wetterqvist, KMAs ständige sekr. har låtit skanna in Claes Annerstedts 
minnesord över GW i Svenska Akademin (som nu finns utlagt på GV:s 
hemsida) och överväger att också skanna Gunnar Jeansons bok om GW som 
musiker.

Kommunens kulturnämnd har anslagit 10 000 kr som bidrag till en Glunt-karta. 
UNT överväger att trycka den i tidningen och att tillåta GV att trycka upp en 
folder med denna karta för framtida behov.

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) arrangerar onsdag den 4 okt. en så 
kallad "Klingande akademi" i Kungl Konstakademiens stora Hörsal kl 18:00-
19:15 ca. Christer Åsberg är sammanhållande länk under programmet och håller 
ett mer allmänt hållet inledande anförande om Gunnar Wennerberg. Programmet
i övrigt är ännu inte fastställt.

Kanske kan GV arrangera en utflykt till Stockholm?  Mer detaljerad information
efter sommaren. 

Musik- och teaterbibliotekets/Musikverkets planer för att uppmärksamma 
Wennerbergs 200-årsdag:
 
Under året kommer vi att skanna in och lägga ut noter i vår bibliotekskatalog. 
Det blir pdf:er som fritt kan laddas ner och printas ut för den som vill. Detta är 
vad vi hunnit med än så länge, mer kommer att komma:
 
http://discover.musikverket.se/iii/encore/search/C__Swennerberg__Ff:facetavail
ability:1:1:Online::__Orightresult__U__X0?lang=swe&suite=gold
 
I höst planerar vi att ordna en utställning över GW i bibliotekets expedition och i
samband med det uppmärksamma årsdagen i våra sociala medier.

Återstår att åtgärda:



Att i Johan Stenströms bok Bellman leve på 1800-talet (tr. 2009) skanna c:a 25 
sidor, som handlar om Wennerberg. Tillstånd finns från både författare och 
förlag.

Ändamål som tidigare var aktuella i 200-gruppen: 
att vänorterna ska erbjudas Gluntprogram ligger i kommunledningens kansli
stöd till sång för gymnasieklasser i Uppsala olöst. 

Tips om jubileet till Operan, lokalradio, lokal-TV. Radions p 2 har tidigare 
kontaktats men det behöver nog upprepas.

Frågan om en repris på riks-TV- program från 1986 har ej åtgärdats än.

En faktaskrift om var det finns arkivmaterial om W (underlag finns redan från 
Musikverket och Carolinas handskriftsavd, Tisifgare förhoppning om dokument 
rån Vårstavi är ej aktuellt.. Ev. som bilaga i Christer Åsbergs installationsskrift, 
ev. enbart på vår hemsida t.v.)

Föreslå UNT att i september publicera en daglig glimt ur Wennerbergiana. 
Harald kontaktar tidningen.

Föreslå berörda institutioner uppsatsämnen.

Att fullfölja JOs tillstånd till GV att skanna in de artiklar om gluntarna som JO 
infört i sin utgåva av Gluntarna i samarbete med Gehrmans.

Kommunens trädgårdsansvariga kommer att se till att statyn är prydlig 2 okt.

PM om foldern
Utgångspunkt: Universitetet bestämmer om utformning, val av papper, grafisk 
utformning, upplagestorlek men vi kan lägga synpunkter/önskemål

a) Format: Vi pratade vid senaste möte om en långsmal broschyr, jag 
föreslår nu ett häfte i A 5. Det långsmala liknar en turistbroschyr, A 5 liknar 
ett konsertprogram.

b) Innehåll: Vi utgick förra gången från att programinformation ligger 
i mitten omramat av presentation av Wennerberg och hans gluntar (bild av 
W), av 200-kommittén och GV med resp. loggor.  Jag har konkretiserat 
informationen med tips om litteratur och inspelningar.

Vad gäller programpunkter föreslår jag att vi enbart tar med det som händer 
under hösten och på slutet hänvisar till hemsidans förteckning över vad som hänt
tidigare. Knepigare är om vi ska begränsa oss till det som händer i Uppsala eller 



ta med Musikaliska akademien, Musikverket och det som sker i Lidköping. Jag 
föreslår en kompromiss: att vi tar med det som sker i Uppsalaområdet (= inkl. 
Sthlm) och ger en hänvisning till Lidköpingföreningens hemsida. Men jag 
bifogar allt i detta utskick. 

För mig är det dock praktiskt att få sända programinlagan separat.

Vi kan förstås diskutera ordningen mellan inslagen i omramningen, hur långa de
olika avsnitten ska vara och ändringar i texten. Vi kan väl inte ägna oss åt 
detaljgranskning under mötet. Det vore bra om ni ville skriva i förväg till oss 
alla vad ni vill ändra. Eller att ni skickar det efteråt till den som ska stå för 
slutversionen. Men då är det bråttom!

c) Upplaga; Föregående möte sa vi: Kommittén hoppas på möjlighet 
att öka den [= den upplaga som univ.-ledningen bestämmer] om det visar sig 
att det behövs. Foldern bör läggas ut i Universitetshuset, Stadsbiblioteket, 
Carolina och andra större universitetsbyggnader, Turistbyrån, studentkårerna, 
nationerna m.m. Den bör också finnas på universitetets, kommunens, (särsk. 
Destination Uppsalas) och GV:s hemsidor, förhoppningsvis också på några 
körers hemsidor. Fler tips?

d) Spridning av våra folders?


