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SVEN SAHLIN 
 
ORDFÖRANDENS SPALT 
 

Det kanske inte är så ovanligt att en 

gammal man ofta tänker tillbaka på 

gångna tider och det gäller faktiskt 

också mig! När du nu läser Jeeves, 

har jag fyllt 79 år och varit ord-

förande i snart ett kvarts sekel, dvs 

alldeles på tok för länge! Det ena året 

har lagts till det andra och det har på 

något outgrundligt sätt bara rullat på 

i vår trofasta styrelse. Vi har ju 

förlorat nära och kära vänner i styrel-

sen, men vi har i gengäld flera 

stycken som redan satt i styrelsen när 

jag blev invald någon gång i mitten 

av nittiotalet. Jag satt ordförande i 

flera affärsdrivande företag och hade 

ständigt som grundidé att kanske sitta 

i fem år och sedan avlösas av nya 

krafter. En bra idé, tycker jag fort-

farande, men den har faktiskt inte 

realiserats så särskilt ofta (och 

särskilt inte vad gäller Wodehouse-

Sällskapet!!). 

 

När jag tänker tillbaka på allt som 

Wodehouse har tillfört, blir jag 

faktiskt lite rörd och tagen. Jag har 

fått goda vänner i landet och utom-

lands, jag har fått uppleva  så  många  

trevligheter och jag har faktiskt fått 

en växande kärlek till mina Wode-

houseböcker. Styrelsearbetet har inte 

varit särskilt betungande – mina kol-

legor i styrelsen och jag har löst alla 

problem och haft övervägande trev-

liga saker att avhandla när vi träffats. 

  

Men, faktum är att världen föränd-

rats efter hand. Idag lever sällskapet 

ett annat liv. Vi kommunicerar över 

nätet, vi håller virtuella styrelse-

möten och vi råkas alltmera sällan 

över bordet. Detta har ju accen-

tuerats efter det att jag själv flyttade 

ner till Åhus på Skånes östkust från 

Österskär i Roslagens famn! Då 

kunde vi lätt samlas på Bishops Arms 

nära centralen i Stockholm – nu blir 

det kanske en gång om året vid års-

mötet i Wodehouserummet i Märsta. 

Höstmiddagarna på värdshuset vid 

Karolinska blev allt svårare att fylla 

med tillräckligt många besökare för 

att det riktigt skulle löna sig för vår 

värdinna, vilket i sin tur ledde till 

ökande kostnader och tillskott från 

sällskapskassan. 
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Nu funderar vi mer och mer på den 

amerikanska tanken att skapa s.k. 

kapitel av lokal karaktär, där en hand-

full (eller flera) Wodehouseaner kan 

råkas på någon lämplig plats och 

hålla ett litet, opretentiöst möte. Vi 

har några kapitel igång och vi upp-

muntrar till flera! Jag minns när jag 

själv skulle åka till Boston för länge 

sedan och skrev till the Newts (the 

New England Wodehouse Thingum-

my Society) och undrade om vi 

kunde träffas. Den vänlige David 

Landman svarade att jag var hjärtligt 

välkommen och att han skulle få ihop 

hela kapitlet, som jag förväntades 

underhålla under en halvtimme eller 

så. Jag såg framför mig hundratals 

medlemmar, men det kom bara sju. 

David berättade då att man satt 

gränsen vid åtta medlemmar, så att 

man lätt kunde träffas hemma hos 

varandra! Vårt skånska kapitel, the 

Scones, har ungefär det antalet med-

lemmar och vi har t ex träffats hemma 

hos Lennart Weidenholm i Malmö 

och på Gloria Sport-bar i Lund. En 

enkel, god lunch – gärna fish&chips - 

ett litet anförande eller en diskussion 

och därefter den mycket uppskattade 

tävlingen ”kast av spelkort i hatt”. 

Mycket uppskattat och mycket trev-

ligt! Wodehouse ler uppskattande 

från sin himmel! 

 

Det pågår en hel del funderingar inför 

framtiden på olika ställen. Fritz Rein-

hold samlar en liten arbetsgrupp som 

försöker fundera ut vår bästa väg 

framåt. Vi har ju dels ansvaret att 

sprida kunskap om P G Wodehouse 

och vi vill ju också se till att våra 

medlemmar bereds olika förnöjsam-

heter för sin årsavgift. Årsboken du 

har i din hand nu är ju vårt flaggskepp 

– detta är den tjugonde utgåvan! 

Understundom överraskar vi med en 

unik översättning, som endast trycks 

i en upplaga som motsvarar antalet 

medlemmar. En raritet med andra 

ord! Vi funderar också över möjlig-

heten att återuppliva en höstmiddag 

kanske vartannat år eller så och gärna 

fördelad på olika städer i landet. 

Jag vill också passa på att välkomna 

våra nya styrelsemedlemmar, dvs 

John Pettersson från Göteborg, Len-

nart Wärje från Helsingborg och Fritz 

Reinhold från Falsterbo. Detta har 

med andra ord verkat för att sprida 

tyngdpunkten från Stockholm och 

kanske underlätta arbetet med att 

bygga nya kapitel i landet! 

   

Min förhoppning är att Wodehouse-

Sällskapet kommer att följa med det 

som sker runt omkring oss och att vi 

kommer att fortsätta att sprida glädje 

genom vår älskade Plum till nya 

läsare, nya generationer i gamla och 

nya medier! 

 

Slutligen vill jag passa på att tacka för 

det gångna året 2017, önska en God 

Jul och ett gott nytt 2018! 

 

Sven Sahlin 

ordförande 
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SVEN SAHLIN 
 
SVENSKA PLOMMON 
Lennart Weidenholm 

 

Det är verkligen ett klokt val vi 

gjorde i år, när vi utsåg Lennart till 

Årets Plommon!  

 

Lennart har ju det som behövs – en 

kärlek till det engelska, en förkärlek 

för engelska författare (särskilt 

Wodehouse, såklart), en lust att samla 

likasinnade, vilket nog är orsaken till 

att han grundade the Scones, säll-

skapets sydliga kapitel! The Scones 

leds förträffligt av Lennart och har 

genomfört såväl stora som små 

sammankomster. Jag gläder mig åt en 

oförglömlig vecka, när Lennart 

arrangerade flera spektakulära till-

ställningar tillsammans med Tony 

Ring, som vi hämtade hit från Eng-

land! Han åtföljdes av sin hustru 

Elaine, som också i hög bidrog till 

den allmänna trivseln! Det blev ett 

stort möte kring Wodehouse i Malmö 

tillsammans med det skånska litte-

rära sällskapet, det blev ett mycket 

välbesökt föredrag, som samlade 

golfklubbarna på näset och det blev  

 

 

en glad middag i Stockholm tillsam-

mans med the svensk-engelska 

sällskapet. Det som har stannat i 

huvudet på mig är ändå det möte vi 

anordnade nere på Ängavallen, där 

Tony krönte vår egen Dronning, en 

mycket imponerande sugga av Linde-

rödsras, som mycket påminner om 

den ursprungliga Berkshiresuggan 

the Empress of Blandings hemma hos 

Lord Emsworth på Blandings Castle.  

 

The Scones har också gjort utflykter 

till London och vi har haft oför-

glömliga stunder, när Norman Murp-

hy visat oss runt i Mayfair och pekat 

ut alla platser där Wodehouse bott 

och vistats! Dock är det kanske så, att 

allra roligast har vi vid våra små, 

intima sammankomster i Malmö och 

Lund. Dessa möten börjar oftast med 

lunch – vanligen fish&chips, som 

följs av någon form av samtal innan 

det avslutas traditionellt genom kast 

av kort i liggande hatt!  

 

Lennart  

Weidenholm 
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Grattis Lennart till utmärkelsen 

”Årets Svenska Plommon”! Nu 

överlåter jag pennan till Lennart, som 

berättar om sig själv och sitt samröre 

med Plum! 

 

~ ~ ~ 

 

En öm moders kärlek är blind! 

Visserligen hade Jeeves mamma rätt 

när hon ansåg honom intelligent. 

Men Bertie Woosters mamma hävda-

de detsamma om sin telning. Detta 

faktum får avses vara ett avgörande 

bevis för ovanstående tes. 

 

Min mamma framhöll istället att jag 

skulle kunna bli ett fint litet plom-

mon med tiden. Detta trots att hon 

närde ett skrynkligt litet sviskon vid 

sin barm den där sommaren för länge, 

länge sen. 

 

Fanns ett litet frö av anglofili i denna 

livsfrukt redan från början eller var 

det miljöpåverkan? Vi får aldrig veta 

det. I mitt minne från barndomens 

läsning dyker den tidens populär-

litteratur upp. Vem i min generation 

har missat Enid Blytons Femböcker? 

Jag förundrades redan då över 

engelsmännens matvanor. Äter man 

jämt ur konservburkar? Och vad är 

det man förtär egentligen? Sedan 

följde böcker som Jag minns min 

gröna dal (How Green Was My 

Valley) av Richard Llewellyn. Jag 

led med de stackars walesarna som 

har fått utstå så mycket. Lite senare 

läste jag Jolos bok Drottningens Eng-

land. Oöverträffad anglofili.  Och 

Lucky Jim av Kingsley Amis. 

Engelsk humor på topp. 

 

Och så kom jag äntligen till P i 

pappas bokhylla: Piccadilly Jim. Då 

väcktes mitt Intresse för Wodehouse. 

Lustigt nog har jag inte läst om den. 

 

På min tid gick många gossar på ett h. 

a. l. för g., dvs Högre Allmänt 

Läroverk för gossar. Här blommade 

mitt intresse för Wodehouse ut, i 

ivrigt samspråk med kamrater på 

skolgården. Du känner säkert igen 

dig i detta, även om du gick på ett 

Flickläroverk. 

 

 Ungefär 40 år senare uppmärksam-

made jag att det fanns ett Wode-

houseSällskap. Faktiskt via hemsi-

dan. Jag tog kontakt med en skol-

kamrat som jag inte träffat sedan 

skolgången. Vi sågs på ett årsmöte i 

Märsta och jag blev glad när han sa 

att han kände igen mig. Sedan tillade 

han: På ögonbrynen. Nåja, man ut-

vecklas som plommon. 

 

När man är Wodehousevän har man 

en vän för livet. Är man dessutom 

vän till Wodehousevänner, då är man 

i de saligas ängder! En mångårig 

kontakt med Sven Sahlin och andra 

vänner i "inre kretsen" och Scones, 

resor till London och Wodehouse-

vandringar med Norman Murphy, 

besök på Berkshire Agricultural 

Show i Newbury utanför London 

med nominering av bästa Berkshire-
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sugga sponsrad av det engelska säll-

skapet samt träffar med Tony Ring är   

några   exempel på minnen  som  inte 

suddas ut. 

Plommon till alla som har barna-

sinnet kvar! (Bo Zetterlind) 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ~ ~  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ett plommonkart, Lennart, 6 månader 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
REDAKTÖRENS SPALT 

Detta är den tjugonde årgången av 

Jeeves sedan Åke Skeppare gjorde 

den första 1998. 

 

En artikel lånad ur The American 

Weekly 1919 berömmer Plum för 

hans öra för amerikansk slang, 

Psmith Journalist är ett utmärkt 

exempel på detta. Den berättar också 

om hans redan då gamla skrivmaskin 

som han knackade ner sina alster på. 

 

Plums dotter Leonora tecknar 1929 

ett kärleksfullt och roligt faderspor-

trätt, den nu ännu äldre och än mer 

lagade skrivmaskinen hänger fortfa-

rande med. 

 

Vi har lånat ett stycke ur Wooster 

Sauce vari J. B. Priestley anser att 

Wodehouse inte är någon humorist 

men en lysande författare i alla fall. 

 

Rabaldret runt Berlintalen och kon-

flikten med före detta vännen A. A. 

Milne belyses av Bengt Malmberg. 

 

Wodehouse bidrar som vanligt själv, 

denna   gång   som   P.  Brooke-Haven 

om hur det kan kännas dagen efter 

nyårsafton. 

 

Wodehouse lever fortfarande, fyrtio 

år efter sin död vidare, åtminstone i 

litteraturen. 

 

Tony Ring och Jen Scheppers påtalar 

livsnödvändigheten för ett sällskap 

som vårt att på ett aktivt sätt finnas 

med på sociala medier för att bättre 

kunna nå ut med budskapet och 

rekrytera nya medlemmar. 

 

Att Jeeves vet nästan allt som är värt 

att veta och en hel del till berättar 

Tomas Prenkert, som också ger några 

exempel på klumpiga personer som 

inte skulle kunna korsa en öken utan 

att knuffa omkull någonting. 

 

Philip Widell berättar om Sudeley 

Castle som kan ha varit en av inspira-

tionerna till Blandings Castle. 

 

Bengt Lindh talar om hur han fann 

den store mästaren 

 

Kapitlen berättar om sina aktiviteter. 
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THE AMERICAN LEGION WEEKLY, OCTOBER 24, 1919  
 
AN ENGLISH MASTER OF YANKEE SLANG                     
A Writer Who Never Lets His Americans Say “The Blighter Is Indeed a 
Rough Cookie” 
  

P. G. Wodehouse has a jolly good 

time even when it is beastly hot and 

all that sort of thing, but he doesn’t let 

his American characters talk that 

way. He attributes his bi-slangual 

ability to deep study of such masters 

of English as Mutt and Jeff, Judge 

Rumhauser, Rube Goldberg’s Boobs, 

and the other children of the car-

toonists.  

 

To the doughboy who shared trench 

and billet with the Tommy and to the 

gob who chased subs with the Limey, 

the idea of an Americanized English-

man is preposterous. Our men found 

the English good brothers-in-arms, 

but they found them exasperatingly 

lacking in the ability to absorb, 

assimilate or even understand Ameri-

can expressions and mannerisms. 

 

A magazine editor has called Pelham 

Grenville Wodehouse an Americani-

zed Englishman. That this appel-

lation is justified is shown by the fact 

that thousands who read the Wode-

house stories and see the Wodehouse 

plays do not suspect that he was—

still is—a subject of George V, of the 

House of Guelph. 

Few authors in America today are so 

prolific and entertaining as is Pelham 

Grenville Wodehouse. The short 

story, the novel, the musical comedy 

and the play, all are his fields. 

 

He has sold more than 200 short 

stories and has published several no-

vels. Last year twelve theatrical com-

panies played theatrical offerings in 

the writing of which he took part. 

Most of these were musical comedies 

for which he wrote the lyrics. 

 

Through some strange adaptability, 

Mr. Wodehouse has been able to 

write American, as distinguished 

from English. The language we speak 

in these United States is still referred 

to as English, but it is distinctively 

American and should be called so. 

 

Usually, when an Englishman tries to 

write American, he produces results 

compatible with the artistic effects of 

a hod carrier attempting embroidery 

work. When he attempts slang he 

commits some such atrocities as, 

“Ah, yes,” said Mrs. Willoughby, 

“the dear blighter is indeed a rough 

cookie,” or “Tin the uncouth stuff, 

kid,” he said, angrily. “If you desire 

to shout, obtain a lease on an audi-

torium or some such sort of thing.” 
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Wodehouse writes for his American 

audience as though he has been one 

of us from birth. When he writes 

American slang he writes it as it is 

slung, with the ring of sincerity. The 

mystery of his adaptability grows 

with meeting him, for he is tho-

roughly English. He has a “jolly good 

time” even when it is “beastly hot” 

“and all that sort of thing.” But when 

he takes an American character into 

his fiction-framing mind, he makes it 

say just what an American would say 

under the circumstances. His speech 

is as subtly sprinkled with humor as 

his fiction. 

 

The source of Mr. Wodehouse’s 

slang vocabulary—he says he loves 

to use slang because it is a short cut 

to expression—is unusual. He is a 

student at those fonts of slang 

perpetrations, Mutt and Jeff, Judge 

Rumhauser, Happy Hooligan, Gold-

berg’s Boobs, and the other grotesque 

children of cartoonists’ pens. 

 

Mr. Wodehouse is a keen student of 

human nature. One infers as much 

from his writings, but knows it better 

after meeting him and watching him 

watch others. People interest him, 

and it is because they do that he is 

able to interest them with his stories. 

 

Mr. Wodehouse is 38 years old. He 

doesn’t look it. He’s a strapping 

fellow with the virility of youth in his 

eyes and his bearing. Not even a 

slight baldness indicates a birthdate 

of 1881. Writing is not drudgery for 

him. He has been doing it ever since 

he was a youth in school. Then he 

wrote boys’ stories that brought him 

only $10 and $15 each. Now the sums 

he receives for his stories are con-

siderably in excess of those amounts. 

Before he left England, he had 

received $70 for a story and his first 

effort in America brought what to 

him seemed an unheard-of price, 

$300. When he left school, he started 

work in a bank. The employment 

wasn’t to his liking and it did not take 

him long to seek a new field. He 

chose newspaper work. He conduc-

ted a column for the London Daily 

Globe—one of those chatty English 

columns. He kept up his fiction 

writing and gradually branched away 

from his original line, boys’ stories, 

into the general field. 

 

A five-week vacation while he was 

still in the newspaper field afforded 

Mr. Wodehouse an opportunity to 

visit America for the first time in 

1904. It was just a short visit and he 

didn’t get out of New York, but 

America had won him when he sailed 

back, and five years later he returned 

to make this country his home. 

 

He lives at Great Neck, Long Island, 

where, on a superannuated type-

writer, to which is attached a tradi-

tion of superstition, he pounds out the 

Wodehouse stories. The type-writer 

was second-hand when he bought it 

and it shows still further signs of 
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decrepitude now, but the first story 

that it turned out found a ready sale 

and it has been producing marketable 

goods ever since, so the author clings 

to it. He operates it with one finger of 

each hand, not the approved steno-

graphic system, but quite fast enough 

for him, he says. 

 

WRITING, itself, is the easiest part 

of his work, he says. When he sits 

down at his rustic typewriter there is 

little hesitancy about the flow. 

 

Before starting the actual writing, 

however, he outlines his plot and its 

development thoroughly. 

The place isn’t important—last year  

he wrote a successful novel in hotel 

bedrooms as he toured the country 

with one of his plays. The time, 

however, enters into Mr. Wode-

house’s writing more or less. He does 

most of his work in the morning, not 

because he writes any better at that 

time, but because he is lured to a golf 

course if he delays work, and once at 

golf he forgets fiction. 

 

Mr. Wodehouse has been a reigning 

magazine favorite for several years. 

His days are full—work in the 

morning, golf in the afternoon, and in 

the evening study, that is, study of the 

day’s cartoon slang. 
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LEONORA WODEHOUSE  
 
WHAT HIS DAUGHTER THINKS ABOUT P. G. WODEHOUSE 

   

PELHAM GRENVILLE WODE-

HOUSE was christened in 1882, I 

think, but fortunately nothing came 

out of it, because they called him 

”Plum” almost at once and he has 

been that to everyone ever since. 

 

When he was five he made up roman-

ces about all the people round him, 

until one day he was sent to bed for 

coupling the names of Emma, an 

elderly housemaid, but his favorite, 

and the Vicar. When he was eigh-

teen he started writing. For three 

months he used to write a story a day. 

They were all sent to editors, and the 

first fifty were returned. Finally one 

or two were accepted; then he wrote 

a column on the Globe and school 

stories for the Captain and other ma-

gazines, gradually evolving his world 

of characters. 

 

Except that he has acquired Mother 

and me and that he lives more com-

fortably, I don´t think that his life has 

changed very much. His tastes were 

simple, and they haven´t altered. 

Books, pipes, old clothes. We are 

gradually smartening him up, and he 

is now occasionally to be seen in 

Bond Street whimpering nervously 

because his wardrobe is being re-

stocked for him, which means that 

Mother and the salesman decide what 

is best for him, and order twelve of 

everything, paying no attention to the 

thin screams of my dear old Plum-

mie. 

 

A regular life, a few friends, and foot-

ball matches; those are the things he 

likes best of all. Nothing is a pleasure 

to him that involves pain to anything, 

so he doesn´t like shooting or fishing; 

he plays golf, swims, and walks a 

tremendous amount. Most of his plots 

come to him whilst he is walking 

through the streets of London, usu-

ally very fast, or when he is strolling 

up and down a country garden.  

 

I think that you could say he plays 

bridge. Sometimes I ask him, ”Plum. 

dear, why didn´t you lead your ace of 

spades sooner?” and he answers cold-

ly, ”I played it the second I found it.” 

He believes that the fun of bridge lies 
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in finding kings and queens in one´s 

hand just when things look blackest. 

 

He has no real sense of money; a 

check for ten thousand dollars means 

nothing to him except as a sort of 

good-conduct mark. But if a dollar 

seventy-five is missed we all know 

who will stammer and turn pale when 

the hue and cry is raised. He would 

sell a check for five hundred dollars 

to any one at any time for a dollar-

fifty net cash. As a matter of fact, that 

is how I keep my head above water. 

All Plum wants is an occasional 

dollar to buy tobacco with and an ac-

count at a book shop. He reads a tre-

mendous amount and has an ama-

zingly retentive memory. 

 

Sometimes I think of him as ama-

zingly faithful – I mean about places 

and things. And yet he never seems to 

like a steady diet of any one thing or 

person except Susan, our Pekingese. 

Plum adores her. Just as we have 

planned glorious voyages to the Far 

East or lazy summers in Italy, we 

remember that Susan would have to 

be left behind, so we stay in England 

to keep her amused. 

 

He has an overwhelming horror of 

being bored, and an overpowering 

hatred of hurting people. You and I, 

on being asked to lunch with some-

one we wanted to avoid, would 

probably say how sorry we are, what 

a pity it is, and what a shame, but 

unfortunately we are sailing for 

Canada next week. Plum will do even 

better than that.  Having said so, he 

immediately will sail for Canada. I 

really have known him once in 

America to go to Georgia because a 

lady reporter asked him to tea at four. 

He was profuse with apologies and 

mumbled about catching trains al-

most immediately. And having let 

himself in for it, he went South. 

Unfortunately, they met again on his 

return, and this time my poor darling 

Plum, tired of train journeys, accep-

ted. Then, with great presence of 

mind, he put four toothbrushes in his 

pocket and sailed for England the 

next day at three. 

 

He never seems to stop working: 

his idea of a holiday is to write a play 

instead of a novel, a short story in-

stead of a musical comedy. I think his 

work is easy to read because he en-

joys writing it. Once he has got the 

plot more or less clearly fixed in his 

mind he writes quickly and easily. 

 

Last week he completely rewrote a 

story. It is now told by Mr. Mulliner 

instead of by Bertie, the scene is laid 

in the Royal Enclosure instead of in a 

public house, and he telegraphed me, 

saying, ”Poor old Colonel got to go 

Mother now a Maiden Aunt.” 

 

He works straight onto a typewriter, 

which he has had ever since he was 

twenty, and he adores it. The firm 

that made it is extinct, and it has been 

so much repaired that there isn´t a 
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single original part left. I think it 

manages to hang together somehow 

so as not to disappoint Plummie. If it 

is used to regularly it breaks down, 

and if it isn´t used enough the keys 

stiffen. 

 

I can´t imagine Plum as anything but 

a writer, a humorist, for humor seems 

to be so much a part of him. He 

laughs first and discovers the sob in 

his throat afterwards. That, in a way, 

is how he finds his plots and 

situations, I think. If his eye should 

skip over a paragraph dealing with 

the maintenance and salaries of 

missionaries in the Far East, some-

thing would jump up in his brain, 

saying, ”All that explained at length 

to Bertie, driven  into a corner  by  an  

elderly goofy aunt!” 

 

It is really difficult trying to explain 

someone you know very well, like 

writing history, I should think, whilst 

you are still living it. There is no 

perspective. I´m sure of this, though: 

that to both his great friends and 

casual acquaintances he is someone 

to be rather fond of. He has that 

quality which not many people seem 

to have – a quality of sweetness, I 

think it is, something you can´t help 

liking. For without one sign of sym-

pathy from him, you get a great 

impression of it; without one word of 

kindliness from him, kindliness is 

your first and last impression of him. 

 

American Magazine, Oct. 1931 

 
~ ~ ~ 

 

 
Saknas denna bok i din hylla? 

Passa på att köpa den! Den utgavs av vårt Sällskap 

2015, och kan ännu köpas t.ex. via förlagets hemsida: 

https://www.gml.se/bocker/sok?q=wodehouse. 

Den innehåller 15 noveller och 2 artiklar som inte 

tidigare funnits på svenska, bland dessa de sista 

tidigare oöversatta novellerna om golf och om Lord 

Emsworth.  

Den är även en utmärkt presentbok, rolig, unik och 

snart i det närmaste omöjlig att få tag i, eftersom: 

OBS! I oktober 2018 slutar vi sälja boken! OBS! 
(Enligt vårt avtal med den litterära agenten för W. Estate) 

https://www.gml.se/bocker/sok?q=wodehouse
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Följande text är hämtad från Brittiska Wooster Sauce, Sept 2014. Den är en del av 

”My First Wodehouse Experience” av Phil Haigh. 
 
 
J. B. PRIESTLEY ON WODEHOUSE 
 

The following extract is from J. B. 

Priestley's English humour (Heine-

mann edition of 1976). Thanks to 

James Hogg for finding and sending 

this a few years ago. 

 

I am now about to run into trouble. 

And there is no help for it: a man 

must stand by his beliefs. It is ironi-

cal too that, after dipping into seve-

ral Wodehouses this afternoon, I be-

gan at the tea hour Uncle Fred in the 

Springtime, with its full cast of aris-

tocratic eccentrics and imbeciles, and 

very, very reluctantly indeed I pulled 

myself away from it to begin this 

piece of writing. Yes, we are about to 

discuss P. G. Wodehouse. Every-

man’s Dictionary of Literary Bio-

graphy, which I frequently consult, 

calls Wodehouse ‘the greatest 

humorous novelist’ of our time. Now 

if the Dictionary is saying in effect 

that Wodehouse was a great humo-

rist, then I have no option but to 

declare it is quite wrong. In my book 

— this one, in fact — he is not a great 

humorist at all. He cannot be squee-

zed into the company of great humo-

rists, alongside Fielding, Sterne, 

Lamb, Dickens. He is simply not the 

same kind of writer. He has not their 

irony, their affection, their contact 

with reality. He does not begin to 

make us think about life or feel 

deeply about it. If humour once again 

is ‘thinking in fun while feeling in 

earnest’, he is not a humorist at all, let 

alone a great one. Compare, for 

instance, any book by Wodehouse 

with The Diary of a Nobody *, and 

the essential difference should be 

apparent at once. 

 

This is not an attack on Wodehouse 

but an attempt, quite sympathetic, to 

explain him. His huge success has 

been well deserved. He has probably 

been the king of our funny men in 

fiction. Over an astonishingly long 

period of time he has entertained, 

‘taken out of themselves’, as people 

like to say, readers of all ages, shapes 

and sizes. He has made us laugh 

when often we never feel like laug-

hing. Even when his invention has 

not been fruitful, when we have met 

the same sort of characters in the 

same kind of situations, his narrative, 

studded with ludicrous metaphors all 

in good crisp prose, has kept us 

merrily attentive. But while I have 

praised him, I have not yet explained 

him. Risking all on one throw, I will 

now come to that. 
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I believe this man, who lived so long, 

wrote so much, earned several for-

tunes, was really a schoolboy. He was 

of course no ordinary schoolboy but 

a brilliant super-de-luxe schoolboy. 

This explains what he wrote, how he 

behaved, why he succeeded. His 

‘eggs, beans, and crumpets’ give us a 

schoolboy’s notion of Edwardian 

young men-about-town. His sexless 

young women, running round brea-

king off their engagements, and his 

formidable bullying aunts, all belong 

to a schoolboy’s world. So do his 

eccentric or quite dotty dukes and 

earls. His behaviour was mostly that 

of an elderly schoolboy: those letters 

anxiously inquiring about the School 

Second Eleven; his helpless depen-

dence on his womenfolk to decide for 

him where he lived; his idiotic cap-

ture by the Nazis in the Second 

World War; there is no sign of a 

mature man here. Together with his 

talent for the absurd, this explains his 

success. Most of us who enjoy him 

still have a schoolboy somewhere in 

us, and to reach that schoolboy (aged  

about  fifteen  or sixteen),  to  let  him  

 

enjoy himself, is a perfect escape 

from our adult problems and trials. 

When Oxford gave him an honorary 

doctorate, the senior dons there, guf-

fawing and giggling away, had let 

loose the schoolboys in themselves. 

Wodehouse did very well as he was, 

but to become one of our ‘great 

humorists’ he would have had to 

grow up. And after that parting shot, 

I can happily return to Uncle Fred in 

the Springtime. ‘Mustard’ Pott is 

refusing to kidnap that noble animal, 

the Empress of Blandings: 

‘Well, between you and me, Lord 

I’, said Claude Pott, discarding 

loftiness and coming clean, ‘there’s 

another reason. I was once bitten by 

a pig.’ 

‘Not really?’ 

‘Yes, sir. And ever since then I’ve 

had a horror of the animals.’ 

Lord Ickenham hastened to point 

out that the present was a special 

case. ‘You can’t be bitten by the 

Empress.’ 

‘Oh, no? Who made that rule?’ 

‘She’s as gentle as a lamb.’ 

‘I was once bitten by a lamb.’ 

 

 
 

* Boken The Diary of a Nobody, som jag inte hade hört talas om, är från 1910. Jag tycker 

den är läsvärd. BY GEORGE GROSSMITH AND WEEDON GROSSMITH WITH 

ILLUSTRATIONS BY WEEDON GROSSMITH 

Den är tillgänglig i Projekt Gutenberg, som publicerar verk där copyright har gått ut, på 

samma sätt som Madame Eulalie när det gäller Wodehouseverk. Länk till boken i 

Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/1026/1026-h/1026-h.htm. 

 /Jacob Bagge 
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TOMAS PRENKERT 
 
DO YOU KNOW EVERYTHING, JEEVES? 
 
I det första avsnittet av TV-serien 

”Jeeves and Wooster” ställer Bertie 

(Hugh Laurie) frågan och Jeeves 

(Stephen Fry) ger, med viss efter-

tänksamhet, det underbart paradoxala 

svaret: ”I really don’t know, sir.” 

 

Ramhistorien i TV-avsnittet är från 

”The Inimitable Jeeves”, men utbro-

derad av manusförfattaren Clive Ex-

ton. Bertie spelar piano och sjunger 

slagdängan ”Minnie the Moocher” i 

väntan på besök av Honoria Glossops 

föräldrar. Han har problem med att 

förstå sångens text. Jeeves upplyser 

honom om ett ords etymologi, vilket 

ger anledning till frågan och det 

sublima svaret. I boken ställs samma 

fråga däremot i ett annat kapitel, och 

där svarar Jeeves: ”I could not say, 

sir.” Formuleringen i TV-serien 

känns mer vardaglig och den i boken 

känns riktigare i Jeeves mun, men det 

är samma underfundiga paradox.  

 

Redan i novellen ”Leave it to Jee-

ves,” först publicerad i tidskrifter 

1916, senare i boken ”My man 

Jeeves” 1919, konstaterar Bertie om 

Jeeves: ”The man knows every-

thing.” Jeeves är välinformerad om 

det mesta och har ett otroligt minne. 

Han citerar utantill romerska för-

fattare. Han är insatt i dagsformen 

hos deltagarna i korgossarnas kapp-

löpning. Han är informerad om olika 

personers förhållanden och släkt. 

Han förefaller inte bara Bertie, utan 

också till exempel faster Dahlia att 

vara i det närmaste allvetande. Dess-

utom är hans intelligens och förmåga 

att rädda folk ur klister ofta till stor 

nytta. I denna lilla essä tar jag bara 

marginellt upp Jeeves enorma all-

männa intelligens och omgivningens 

beundran för denna.  

 

Rubrikens ”know” kan ju betyda 

både ”vet?”, som avser om man inne-

har information, och ”kan?” som ock-

så kan avse något slags kompetens, 

en förmåga att utföra något. Oftast 

ställs frågan av någon som Jeeves har 

förvånat genom att ge oväntade upp-

lysningar. Vad är det då han vet och 

hur vet han det? 
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Jeeves verkar veta allt om alla och 

vara en levande kombination av 

Debretts och Who’s who? Hans 

källor visar sig ofta vara personer ur 

hans vida bekantskapskrets, inte 

minst kollegor bland tjänstefolk. En 

viktig källa är också den famösa 

boken om arbetsgivare som finns på 

Junior Ganymede Club. 

 

Bertie nämner namnet Mr Little och 

Jeeves frågar till Berties förvåning:  

”Young Mr. Little, sir, or the elder 

Mr Little, his uncle who lives in 

Pounceby Gardens?”  

Jeeves seemed to know everything. 

Most amazing thing. 

 (”Jeeves in the Springtime” 1921.) 

Det visar sig att Jeeves är personligen 

bekant med den äldre Mr Littles 

kokerska. 

 

”Great Scott!”  

I knew that Jeeves knew practically 

everything in the world, but this 

sounded like second-sight.  

”How do you know that?” 

”When we were visiting Twing Hall 

in the summer, sir, I formed a some-

what close friendship with Mr. Hep-

penstall’s butler…. 

 (”The Metropolitan Touch” 1922) 

 

Bicky och Bertie samtalar:  

”Jeeves seems to know everything.” 

”Rather rummily, that’s exactly what 

I was thinking just now myself.”  

(”Jeeves and the Hard-boiled Egg” 

1917.) Jeeves informationskälla är i 

detta fall  Bickys farbrors butler,  som 

han är bekant med. 

 

”Dash it, do you know everything?”  

”Oh, no sir,” said Jeeves with an 

indulgent smile. Humouring the 

young master. 

”Well, how did you know that?” 

”I happen to be acquainted with the 

future Mrs Biffen, sir.”  

(”The Rummy Affair of Old Biffy” 

1924.) Jeeves avvisar denna gång 

föreställningen om att vara allvetan-

de, men med ett överseende leende 

som tyder på att han tycker om att ge 

Bertie anledning att fråga. 

 

”Have you ever heard of a Miss 

Gwendolen Moon?” 

”Authoress of Autumn Leaves, ’Twas 

on an English June, and other works. 

Yes, sir.” 

”Great Scott, Jeeves, you seem to 

know everything.” 

”Thank you very much, sir.”  

(”The Inferiority Complex of Old 

Sippy” 1926). Jeeves ger denna gång 

ingen förklaring men uppskattar Ber-

ties ohöljda beundran. 

 

A point struck me which often does 

strike me when chewing the fat with 

this honest fellow – viz. that he see-

med to know a hell of a lot about it.  

(”The Mating Season” 1949). Rub-

rikens fråga ställs inte explicit, men 

Bertie noterar att Jeeves som vanligt 

är välinformerad, denna gång om in-

vånarna på Deverill Hall. Källan är 

Jeeves farbror som är butler där. 
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Ibland avser frågan inte kunskaper 

om personer utan kunskaper inom 

andra områden. 

Rory regarded him with awe. 

”By Jove! You know your stuff, don’t 

you?” 

”One likes to keep au courant in 

these matters, sir. It is, one might say, 

an essential part of one’s edu-

cation.”  

(”Ring for Jeeves” 1953). De ’mat-

ters’ det handlar om i just detta fall är 

formen hos kapplöpningshästar.  

 

Ibland handlar det inte om informa-

tion utan om en förmåga, ett kun-

nande inom något område. 

Det visar sig att Jeeves förmår att 

skilja mellan äkta och odlade pärlor. 

”Great Scott, Jeeves! Do you know 

everything?” 

”Oh, no, sir. It just happens that 

jewellery is something of a hobby of 

mine.”  

(”Jeeves and the Feudal Spirit” 

1954.) Denna gång tillstår Jeeves 

med viss blygsamhet att han råkar ha 

just denna kompetens. 

 

Ibland är det ospecificerat vilka kun-

skaper, vilken kompetens som avses.  

”Jeeves knows everything.”  

(”Jeeves and the Hard-boiled Egg” 

1917.)  

 

”Good Lord, Jeeves! Is there any-

thing you don’t know?” 

”I could not say, sir.”  

(”The Metropolitan Touch” 1922.) 

        

”There  are  very  few  things  in  this 

world, Aunt Agatha,” I said gravely, 

”that Jeeves doesn’t know all about.”  

(”Indian Summer of an Uncle” 1930.) 

  

Berties uppfattning är klar: Jeeves är 

en vandrande encyklopedi.  

 

”But it isn’t only that Jeeves’s jud-

gement about clothes is infallible, 

though, of course, that’s really the 

main thing. The man knows every-

thing” 

(”Leave it to Jeeves” 1916) Här hand-

lar det dessutom inte bara om kun-

skaper utan också om att ha ”rätt” i 

fråga om åsikter och smak. Jeeves 

visade sig i detta fall vara bäst infor-

merad om ett stalltips. 

 

Ibland används inte ordet know, utan 

uttalandet handlar mer allmänt om 

Jeeves enastående allmänna intelli-

gens, hans förmåga att använda sina 

kunskaper.  

 

Det mest kända uttrycket för Berties 

beundran är kanske:  

”The man’s a genius. Absolutely! 

From the collar upward he stands 

alone.”  

(”Jeeves takes Charge” 1916.) 

 

”The thing, you see, is that Jeeves is 

so dashed competent.”  

(”Jeeves and the Hard-Boiled Egg” 

1917.) 

 

”Jeeves,” I said, ”You’re an abso-

lute genius!” 
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”Yes, sir.”  

(”Aunt Agatha takes the Count” 

1923.) Jeeves tillstår rakt på sak sin 

förträfflighet. Ingen falsk blygsam-

het, men det kanske delvis beror på 

att han jämför sig med sin något 

mindre begåvade arbetsgivare? 

 

Det finns också några exempel på att 

Jeeves erkänner att det är något som 

han inte kan. 

Bertie får anledning att undra:  

”I wonder if Jeeves can crack a 

safe?”  

Faster Dahlia svarar:  

”I’ll bet he can. There’s nothing 

Jeeves can’t do.” 

Lite senare frågar hon Jeeves: 

”Can you bust a safe, Jeeves?”  

”No, madam.”  

”Don’t say ’No, madam’ in that 

casual way. How do you know you 

can’t?”  

”It requires a specialized education 

and upbringing, madam.”  

(”Jeeves and the Feudal Spirit” 

1954.) För en gångs skull motsvarar 

inte Jeeves förhoppningarna. Hans 

kompetens har sina gränser. Han 

kommer inte med några moraliska 

invändningar, utan svarar enbart att 

han saknar denna kompetens! 

 

I ”Jeeves in the Offing” 1960 tillstår 

han inför Bertie att han inte har en 

aning om vad en ’prop forward’ i 

rugby är för något. Man får en känsla  

av att han själv tycker att de kun-

skapsluckor han eventuellt har är 

inom mycket perifera områden. 

Det är främst i den tidigare delen av 

Woosterkrönikan som rubrikens frå-

ga dyker upp. Någon, oftast Bertie, 

blivit helt perplex över att Jeeves 

verkar veta allt om allt.  

 

I de senare böckerna, ja egentligen 

redan från ”Right Ho, Jeeves” 1934 

och framåt, så ställs inte frågan lika 

ofta och främst Bertie verkar inte 

längre fullt lika häpen över Jeeves 

förmåga att ge önskad information 

och hjälp på alla områden. En möjlig 

förklaring är att berättaren (Plum 

berättar genom Bertie) undan för 

undan blivit så van vid att Jeeves vet 

det mesta att han helt enkelt slutat 

förvånas. Plum betonar desto mera 

igenom hela krönikan Jeeves intelli-

gens och förmåga att klara folk ur 

olika klister, inte minst genom att han 

tillämpar sina djupa kunskaper inom 

sitt kanske främsta specialområde: 

individens psykologi. 

 

För mig är det sublima lilla replik-

skiftet från 1922 en av höjdpunkterna 

bland Plums alla underbara formule-

ringar: 

 

 

 
  

”Good Lord, Jeeves! Is there 

anything you don’t know?” 

”I could not say, sir.” 
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BENGT MALMBERG 
 
P. G. WODEHOUSE TAR REVANSCH 
 
Wodehouses upplevelser 1940-41 i 

interneringslägret i Tost och radio-

talen från Berlin är välkända och 

utreddes i Jeeves 2003. Debatten fort-

sätter ännu i England/USA och nya 

fakta kommer. Artikeln behandlar 

förspelet till utsändningarna med frå-

gan om Wodehouse köpte sin ”frihet” 

med radiotalen, samt reaktionerna på 

talen i England. Wodehouse arreste-

rades 21 juli 1940 och sändes till 

interneringen i Tost i Ober-Schlesien. 

Fångenskapen skulle vara i elva 

månader tills han kvällen 21 juni 

1941 fördes till Berlin i bevakad 

frihet. Andra viktiga tidpunkter: 

Harry Flannerys intervju via kortvåg 

till USA 27 juni före det första talet 

28 juni, William ”Cassandra” Con-

nors första angrepp i Daily Mirror 

samma dag, A. A. Milnes påhopp i 

Daily Telegraph den 3 juli och 

kulmen William Connors angrepp i 

BBC 15 juli. Detta är affärens 

inledningsfas, varefter visas hur 

Wodehouse efter kriget ”sökte 

revansch” på sitt sätt. 

 

I Tost  intervjuades  Wodehouse   av 

reportern Angus Thuermer från As-

sociated Press 26 december 1940 

varigenom man i USA och England 

fick vetskap om hans situation. 

Därmed kunde hans läsare höra av sig 

och verksamhet att få honom frigiven 

starta. Fotot i Tost med Thuermer och 

en åldrad Plum. 

Thuermer medtog hans artikel Wither 

Wodehouse (”Varthän Wodehouse”) 

till agenten Reynolds som försökte få 

den publicerad i Times under titeln 

”My War with Germany”. En lättsam 

rapport om hur han ”trivdes” i lägret. 

Tidskriften ansåg den alltför lätt-

viktig. Så småningom såldes den till 

Saturday Evening Post och publice-

rades 19 juli 1941 efter de två första 

talen. Artikeln var känd i England 

och Daily Mail hade den 17 juli 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UgF8iQj1&id=F0109F17DBE2489B87126834A2B93162EFB8690C&thid=OIP.UgF8iQj14n7ccvosWJDDwQEsC7&q=Angus+Thuermer&simid=608027543892854543&selectedIndex=0
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publicerat den i förkortad form:”This 

was written by P. G. Wodehouse The 

Prisoner”. En översättning trycktes i 

Folket i Bild 14 september 1941 med 

titeln ”Mitt krig med Hitler” i tron att 

det var det första Berlintalet. 

 

I Berlin visste man på Propaganda-

ministeriet vilken värdefull fånge 

man hyste och planerade hur han 

skulle kunna utnyttjas. Paul Schmidt 

föreslog att han skulle friges som en 

gest mot USA men Goebbels väg-

rade. Ärendet hamnade på UD och 

där en annan Paul Schmidt, Hitlers 

tolk, kläckte idén att man skulle för-

söka få Wodehouse att medverka i 

utsändningar till det neutrala USA. 

Under våren hade engelska över-

löpare som Lord Haw-Haw (William 

Joyce) börjat sända rapporter till 

England som allmänheten lyssnade 

på. Wodehouse skulle inte utnyttjas 

på samma sätt utan få tala fritt.  

 

Berlin hade varit i kontakt med läger-

chefen Buchelt i Tost som läst hans 

artikel ”Wither Wodehouse” och som 

tillsett att hans nya bok ”Money in the 

Bank” översänts till USA. Buchelt, 

enligt Wodehouse en Gestapoman, 

kallade i maj honom till sig och 

frågade honom om han kunde tänka 

sig att utan censur tala via kortvåg till 

sina läsare i USA om sin vistelse i 

Tost, sannolikt på uppdrag från Ber-

lin. Wodehouse såg inget märkligt i 

detta och tog chansen att få tacka sina 

amerikanska läsare för allt stöd och 

alla brev. Som författare led han av 

att inte kunna hålla kontakt med sina 

läsare. 

 

Wodehouse fick den 21 juni plötsligt 

veta att han skulle friges och på nat-

ten transporteras till Berlin dit han 

kom morgonen den 22 juni, samma 

dag som Tyskland förklarat Sovjet-

unionen krig. Allt var perfekt regis-

serat för att han intet ont anande 

skulle gå direkt in i den tyska plane-

ringen. Vid ankomsten till hotell 

Adlon i Berlin blev han kallad till 

receptionen för att träffa en gammal 

bekant, Baron Erik von Barnikov, 

som fått veta av en gemensam vän 

Werner Plack från Hollywoodtiden, 

att Wodehouse skulle komma. Barni-

kov tog med Wodehouse till lobbyn 

där Werner Plack från UD väntade 

och sedan gick det snabbt att planera 

utsändningarna.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  PG Wodehouse och Werner Plack 

 

På det välkända hotellet Adlon nära 

tyska UD vimlade det av reportrar, 

bl.a. en viss Harry Flannery från CBS 

som skulle spela en ful roll i sam-

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4%2bLNVOOG&id=7B169EB8D71636BB7A3D274B78AE8663151D54E1&thid=OIP.4-LNVOOGcM56dp5g64DGJwDWEi&q=P+G+Wodehouse+i+Tost&simid=607999725403180078&selectedIndex=582
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manhanget. Flannery, mycket kritiskt 

inställd till Wodehouse, påstår i sin 

bok ”Assignment to Berlin” 1942 att 

han träffar Wodehouse i Adlons 

lobby fredagen den 20 juni, men då 

var Wodehouse ännu kvar i Tost. Den 

25 juni föreslår Flannery en intervju 

att sändas till USA. På basis av 

samtalet skrev Flannery själv ut tex-

ten, telegraferade den till USA och 

fick klartecken att genomföra inter-

vjun varefter Wodehouse och Flan-

nery läste upp texten den 27 juni 

direkt till USA via kortvåg.  

 

Texten refereras i hans bok med Flan-

nerys ledande frågor och förberedda 

svar. Flera av svaren han lade i 

Wodehouses mun är dubiösa och inte 

i hans stil. Wodehouse ansåg senare 

att Flannery i sin bok kommit med 

många felaktiga uppgifter, bland an-

nat att han besökt honom i Tost. Den 

ende reporter som besökte honom där 

var Thuermer. Flannery låter bl.a. 

Wodehouse uttrycka sin tillfreds-

ställelse över att manuskriptet till 

”Money in the Bank” har mottagits i 

USA och Wodehouse får säga: ”But 

I´ll tell you something about the war 

and my work that´s been bothering 

me a good deal. I´m wondering 

whether the kind of people and the 

kind of England I write about will live 

after the war – whether England wins 

or not, I mean.” Yttrandet visade 

ingen patriotism för Englands svåra 

läge och vållade upprördhet i Eng-

land, men det faktiska krigsläget   

kände Wodehouse till.  

Intervjun avslutades med ett ”sign 

off” från CBS: ”Mr Wodehouse´s 

friends will be glad that he is free and 

happy. He was only in an internment 

camp which is very different from a 

concentration camp. People who get 

out of camps like Dachau  - well not 

many get out and when they do they 

are seldom able to broadcast.” Wo-

dehouse hörde detta och kommen-

terade enligt Flannery: ”Nasty of him, 

wasn´t it?” Utsändningen uppfatta-

des inte bara i USA utan även i 

England. 

  

De två första Berlintalen spelades in 

den 25-26 juni och det första sändes 

28 juni, övriga fyra den 9 juli, 23 juli, 

30 juli och 6 augusti, dessutom i 

repris till samväldet i början av juli. 

Alla sändes i repris till England på 

Goebbels order 9 till 14 augusti. 

Wodehouse hade inte tillfrågats och 

protesterade. Efter sitt tredje tal hade 

han blivit medveten om den negativa 

reaktionen i England och kommen-

terade detta i fjärde talets början. 

Styvdottern Leonora hade redan 4 juli 

telegraferat: ”At all costs to ourself 

my darling stop broadcasting”. 

Reaktionen på första talet kom 

omedelbart i tidningarna. Flannerys 

intervju var redan känd och 28 juni 

publicerade Daily Mirror ”At what 

price?” där William Connor angrep 

Wodehouse. I parlamentet ställdes 

frågor till utrikesministern och ären-

det överlämnades till   informations-

ministern, Alfred Duff Cooper. 
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Cooper frågade William ”Cassandra” 

Connor på Daily Mirror vid en lunch-

träff med sex tidningsmän om han 

ville följa upp angreppet på Wode-

house i en utsändning via BBC. Talet 

skulle dock först granskas av BBC 

som vägrade och ansåg det vara för-

tal. Connor meddelade detta till Coo-

per som då tvingade BBC skriftligt 

att sända talet på hans ansvar. 

Alfred Duff Cooper  William Connor 

 

Connors tal i BBC efter nyheterna 15 

juli började: 

I have come to tell you tonight of the 

story of a rich man trying to make his 

last and greatest sale - that of his own 

country. It is a sombre story of self-

respect, of honour and of decency 

being pawned to the Nazis for the 

price of a soft bed in a luxury hotel.  

Och flera citat: When the war broke 

out Wodehouse was at LeTouquet-

gambling…Wodehouse was throwing 

a cocktail party when the storm troo-

pers clumped in on his shallow life.   

Himmler took the place of Jeeves, 

Goebbles taking him up on a high 

mountain, showed unto him all the 

Kingdoms of the world and said: All 

this power will I give thee if thou wilt 

worship the Führer, Pelham Wode-

house fell on his knees. Därefter 

påstår han att Wodehouse gömde sig 

i USA under första världskriget, att 

han smet från beskattningen av sina 

böcker och till sist: ”You said the 

other day that you were ́ quite unable 

to work up any kind of belligerent 

feeling about this war´. Och Connor 

avslutar med att beskriva terrorbomb-

ningarna av London under nätterna: 

You should have been here Mr 

Wodehouse, you with your impar-

tiality, your reasonableness and per-

haps even one of your famous little 

jokes”. 

 

Det var rena avrättningen med idel 

lögner och förtal men reaktionen i 

England blev tvärtom. En stor majo-

ritet av insändare till BBC (133 mot 

31) fördömde talet och stödde Wode-

house liksom många författarkolle-

gor, men förtalet fick bestående följ-

der. Efter kriget insåg Connor att han 

gått för långt i Coopers uppdrag att 

fördöma Wodehouse och bad honom 

om ursäkt, vilket Wodehouse accep-

terade. 

 

I Yorkshire Post försvarades Wode-

house: We are confident that Wode-

house is at least no Haw-Haw. That 

Creature Joyce hates his country, 

would like to see Hitler destroy it and 

is doing his odious utmost to help the 

work of destruction… There is no 

reason to suppose that he detests och 

despises his own country. Why should 

he scorn it when it has given him 

wealth, honours and popularity? He 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Duff_Cooper_1941.jpg
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is far more fool than knave. He is 

behaving as his own Bertie Wooster 

might behave in lacking the guidance 

of Jeeves. Cut off from what we are 

thinking he may not realise that his 

talks will do the Germans great good 

in America 

 

A. A. Milnes angrepp på Wode-

house.  

A. A. Milne var tre månader yngre än 

Wodehouse, båda debuterade första 

decenniet av 1900-talet: Wodehouse 

med skolhistorierna och Milne blev 

på 1920-talet berömd för sina barn-

kammarhistorier om sin son (se bil-

den) Christopher ”Robin” och 

Winnie the Pooh. 1928 samarbetade 

de med dramatiseringen av A Gentle-

man of Leisure. På 1930-talet skrev 

Milne vuxenromaner och politiska 

skrifter sedan han blivit pacifist 

(Peace with Honour 1934) men hans 

böcker såldes allt sämre och avund-

sjukan växte mot Wodehouses popu-

laritet, speciellt efter att Wodehouse i 

Oxford 1939 blivit hedersdoktor. Vid 

andra världskrigets utbrott bytte 

Milne fot och stödde Churchills poli-

tik mot Hitler. Han såg sin chans att 

framhäva sig själv som patriot och 

samtidigt komma åt Wodehouse i ett 

angrepp som kanske mer än något 

annat sårade Wodehouse. Milnes an-

grepp i Daily Telegraph 3 juli: Nyhe-

ten att Wodehouse frigivits gladde 

hans vänner, men att han bodde på 

Hotell Adlon och skulle göra radio-

utsändningar visade att han inte för-

stått situationen. Och sedan kommer 

första lögnen: ”I remember that he  

told me once he wished he had a son, 

and he added characteristically (and 

quite sincerely) ́ but he would have to 

be born at the age of fifteen, when he 

was just getting into his House ele-

ven´. You see the advantage of that. 

Bringing up a son throws conside-

rable responsibility on a man; but by 

the time the boy is fifteen one has 

shifted the responsibility on to the 

housemaster, without forfeiting any 

reflected glory that may be about. 

Milnes felaktiga citat kommer från 

Psmith in the City där Mike Jackson 

säger: ”Small boys, however, filled 

him with a sort of frozen horror. It 

was his view that a boy should not be 

exhibited publicly until he reached an 

age when he might be in the running 

for some sort of colours at a public 

school.” Richard Usborne hittade 

citatet.  

Wodehouse kommenterar i sin opub-

licerade Apologia: ”You misunder-

stand me, Mr Milne. I was simply 

talking as one businessman to anot-

her. When we authors have infant 

sons, our first thought is to cash in on 

them. By the time you had finished 

exploiting the commercial possibi-
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lities of the young Milne, infant sons 

had reached saturation point and 

there was no money in the game. The 

public will accept one Christopher 

Robin going hoppity hoppity hop, but 

not a sort of Russian ballet of the 

offspring of rival authors going 

hoppity hoppity hop too.”  Milnes 

fortsatta angrepp i Daily Telegraph: 

 

”Wodehouse´s attitude to life. He has 

encouraged himself a natural lack of 

interest in ´politics´ - ´politics´ being 

all the things which grown-ups talk 

about at dinner when one is hiding 

under the table. Things, for instance, 

like the last war, which found and 

kept him in America; and post-war 

taxes, which chased him backwards 

and forwards across the Atlantic until 

he finally found sanctuary in 

France… Irresponsibility… naïvity 

has been carried too far: Wodehouse 

has been given a good deal of license 

in the past, but I fancy that now his 

license will be withdrawn. (heders-

doktoratet i Oxford) …there are 

times when every man has to come 

down into the arena, pledge himself 

to the cause in which he believes, and 

suffer for it.” 

Ett svar av Compton Mackenzie som 

kommenterade Milne: ”I feel more 

disgusted by Mr Milne´s morality 

than by Mr Wodehouse´s irrespon-

sibility”, refuserades på grund av 

”platsbrist”! 

 

Detta angrepp från en gammal vän 

som Wodehouse samarbetat med 

sårade honom mycket. 1945 skrev 

Wodehouse till vännen Denis 

Mackail: ”I don´t know if it is a proof 

of my saintlike nature, but I find that 

my personal animosity against a 

writer never affects my opinion of 

what he writes. Nobody could be 

more anxious than myself that Alan 

Alexander Milne should trip over a 

loose bootlace and break his bloody 

neck, yet I re-read his early stuff at 

regular intervals with the old enjoy-

ment.” Wodehouse skulle replikera 

senare.  

 

I Nothing Serious 1950 skildrar han 

Milne i ett nidporträtt av golfspelaren 

Rodney Spelvin. Denne beskrivs som 

en poet som kartlägger sin son 

Timothys fantasier i historier och 

poem om Timothy Bobbin, en mot-

svarighet till Christopher Robin, 

Milnes son. Rodneys fru Anastasia 

berättar om Timothys sovrum där 

Rodney sitter med ett antecknings-

block och noterar alla fantasier och 

kommentarer som Timothy har om 

älvor, skalbaggar med mera. Birgitta 

Hammars känsliga översättning: 

”Timothy Bobbin har en gullig liten 

kaja, 

och kajan säger: ´Krax, krax. kraxeli 

krax´ 

Timothy har döpt kajan till Max. 

Är den en hane, så har han haft flax,  

men lägger den ägg får vi kalla den 

Maja”. 

 

Wodehouse parodierar Milne om 

Christophers tår: 
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”Timothy Bobbin has ten little toes, 

He takes them out walking where-

ever he goes. 

And if Timothy gets a cold in the 

head,  

His ten little toes stay with him in the 

bed.” 

 

Och Milnes dikt ”Hoppity” i 

Wodehouses tolkning: 

Christopher Robin goes Hoppety, 

hoppety, Hoppety, hoppety, hop. 

Wherever I tell him politely to stop, 

He stopped hopping, he couldn´t go 

anywhere. 

Poor little Christopher, couldn´t go 

anywhere… 

That´s why he always goes Hoppety 

hoppety, Hoppety, hoppety, hop 

 

Milne var ointresserad av sonen 

Christopher, lekte sällan med honom 

och byggde sina berättelser på hust-

runs berättelser från barnkammaren. 

Wodehouse kände till sonen Chris-

tophers avsky för faderns berättelser 

om honom. ”Jag kommer aldrig i 

livet att komma över att hela tiden 

identifieras som Christopher Robin” 

berättade Christopher 1952 för en 

journalist när fadern drabbats av en 

hjärnblödning. Han läste med förtjus-

ning Wodehouses historier. Milne 

blev våldsamt upprörd över artikeln 

och sägs ha ändrat sitt testamente 

efter intervjun. 

 

Wodehouses egen goda  natur gjorde 

dock att han uppriktigt tyckte synd 

om Milne på hans sjukläger efter 

hjärnblödningen 1952. I april 1954 

skrev han: ”Poor Milne. I was shoc-

ked to hear of his illness….it is ghast-

ly to think of anyone who wrote such 

gay stuff ending his life like this. He 

has always been about my favourite 

author.” Milne dog i januari 1956. 

 

Wodehouse hade också ett gott öga 

till Alfred Duff Cooper som ansva-

rade för Cassandras påhopp i BBC.   I 

The Mating Season som han påbörjat 

1946 och publicerade 1949 skildras 

hur Gussie Fink-Nottle och Catsmeat 

Pirbright efter en våt natt i London på 

morgonkvisten landat vid fontänen 

på Trafalgar Square. Catsmeat kom-

mer på idén att det kan finnas vatten-

ödlor i fontänen och övertalar Gussie 

att hoppa i. En poliskonstapel dyker 

upp och arresterar Gussie för upp-

trädet och han döms till två veckors 

fängelse. Han uppger dock snar-

fyndigt inte sitt eget namn utan 

Alfred Duff Cooper. 
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Ett märkligt exempel på hur Birgitta 

Hammar vid översättning av ”Port-

rait of a Diciplinarian” i ”Meet Mr 

Mulliner” 1945 passade på att smuss-

la in en pik mot Milne. Frederick 

Mulliners gamla nanny Wilks, 85 år 

gammal tyrann sedan barndomen, har 

bjudit honom på te. Frederick befarar 

det värsta då hon fortfarande betrak-

tar honom som ett barn ända sedan 

han senaste jul fick Eric, or Little by 

Little (en bok om pojkmoral 1858) av 

henne. Birgitta Hammars översätt-

ning: ”I julas gav hon mig Nalle 

Puh” berättar Frederick för brodern 

George, ”Jag är väl ingen skolgrabb 

heller” George replikerar: ”För hen-

ne är du det. Hon betraktar oss alla 

som barn. I julas gav hon mig ”Nalle 

Puh”. Birgitta bytte medvetet ut Eric, 

or Little by Little mot Milnes Nalle 

Puh. Frederick fortsätter: ”Nalle 

Puh” sade han bittert. ”Varför måste 

jag gå till denna blandning av Lucre-

tia Borgia och en preussisk fanjun-

kare?” Birgitta var uppenbart med-

veten om Milnes angrepp på Wode-

house. 

 

Efter diskussioner i pressen 1945 

visade Churchill intresse för Wode-

house och frågade Duff Cooper, då 

ambassadör i Paris, om läget och fick 

svar att intresse saknades för vidare 

undersökningar. Churchill gillade 

inte Wodehouse och ville inte att han 

skulle få ökade sympatier och begär-

de mera information som Cooper inte 

kunde lämna. Churchill formulerade 

då ett memorandum: ”We would pre-

fer not ever to hear about him again, 

his name stinks here, but he would 

not be sent to prison. However, if 

there is no other resort, he should be 

sent over here and if there is no 

charge against him, he can live seclu-

ded in some place or go to hell as 

soon as there is a vacant passage”. 

 

I sammanhanget kanske George Or-

wells berömda analys och försvar för 

Wodehouse 1945 bör nämnas. Hans 

analys smulade sönder angriparnas 

smutskastning av Wodehouse. Det är 

möjligt att den bidrog till att ge ett 

bättre perspektiv på de ledande poli-

tikernas appeasementpolitik och pro-

tyska inställning före kriget. 

 

Apologia 

Wodehouse hade börjat skriva en för-

klaring och försvar till allt som hänt 

under interneringen och sändningar-

na efteråt, men vännerna avrådde 

publicering. Manuskriptet hamnade i 

New York Public Library, och när 

man flyttade allt arkivmaterial till 

British Library 2016 fann man apolo-

gin. Debatten blev blygsam då inget 

egentligt nytt framkom. Trots allt 

som klarlagts påstår fortfarande ett 

fåtal kritiker att Wodehouse gått 

nazisternas ärenden. (I Sverige till 

exempel Cecilia Hagen 1999, se 

Jeeves 2003) 

 

Cussenrapporten 28 september 1945 

hade friat Wodehouse från förräderi-

anklagelsen, men det var fortfarande 

oklart om han riskfritt kunde åter-
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vända till England. Efter en parla-

mentsdebatt konstaterades att Wode-

house inte hade brutit mot några 

lagar och inte kunde åtalas. Men en 

total amnesti kunde inte lämnas och 

först med utnämningen till KCBE 

1974 kunde man notera att han var 

tagen till nåder igen. Och efter Ian 

Sproats avslöjanden i ”Wodehouse at 

War” 1980 fick han total upprättelse.  

 

Wodehouses lilla artikel i Tost 1940 

Wither Wodehouse, som kanske till-

sammans med Thuermers intervju 

gav upphov till tyskarnas planering 

av radiotalen till USA, blev känd i 

USA och England. Det var en lättsam 

betraktelse över hur han skulle påver-

kas i lägret. Och kanske blev titeln 

My War with Germany och det sätt 

Wodehouse ironiserade på fatalt. Den 

svenske översättaren i Folket i Bild 

trodde att den var ett av två radiotal 

och kommenterade den. Wodehouse 

beskriver sig själv i Tost ur tre per-

spektiv: Människan Wodehouse, 

Engelsmannen Wodehouse och Sa-

longslejonet Wodehouse. Man kan 

förstå att hans lättsamma självironi 

illa passade det akuta krigsläget.  

 

Slutmeningen: 

”In return for 

this (att vak-

terna tittar bort 

när han rym-

mer) I am pre-

pared to hand 

over India and 

an autograp-

hed set of my books…, this firm offer 

holds good till Wednesday week”. 

Kanske inte så lyckat. 

 

Varför Wodehouse råkade så illa ut 

1941 påverkades av flera faktorer. 

Dels var han isolerad från sina läsare 

och angelägen att hålla försäljningen 

av sina böcker uppe, vilket gjorde 

honom till ett lätt byte för tyskarnas 

skickliga propagandaförslag. Dels 

hamnade han i Flannerys klor med 

den ödesdigra intervjun som Flanne-

ry författat från början till slut. Slut-

ligen den intensiva förtalskampan-

jen i England av pressade politiker i 

ett svårt läge, och påhoppen av 

avundsjuka författare. Cussenrappor-

ten, som frikände honom, hemlig-

stämplades till 1980 av regeringarna 

med motiveringen att en annan frigi-

ven fånge från Tost var namngiven. 

Det troliga var med sannolikhet öm-

ma tår hos krigsledningen 1941 som 

efterföljande regeringar lojalt höll om 

ryggen. Man uppgav ansträngda mo-

tiveringar som att en fullständig am-

nesti skulle legalisera bilden av Ber-

tie Wooster som en typisk engelsman 

som exempel. Hedersbetygelsen med 

KCBE några veckor före hans död 

var en alltför senkommen upprättel-

se, men inget erkännande av över-

greppet 1945. Att han trots detta kun-

de komma igen efter kriget och åter-

upprätta sin popularitet och heder 

visar på hans storhet som författare 

och det förtroende hans läsare visade 

honom.  
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 Vanity Fair, January 1917 

  

ALL ABOUT NEW YEAR’S DAY 
From the Earliest Historic Times Until Today 

By P. Brooke-Haven 

  

OTHING is more amazing than the way in which the modern editor keeps 

his finger on the public pulse and knows, by a sort of instinct, exactly what 

the public wants. It requires a special aptitude to be an editor. An ordinary 

man would never have thought of calling me out of my bath to answer the telephone 

in order to ask me—at this time of year—to write an article on New Year’s Day: 

he would have suggested some such subject as “The One-Piece Bathing-Suit 

Carefully Considered from Every Angle,” or “Sand-Eel Snaring as a Summer 

Sport.” But the editor of this magazine got a brilliant notion of having something 

about New Year’s Day in this issue, and, by Jove! the more I think of it, the better 

it seems to be. It is so timely, if you get what I mean. One moment, while I ring for 

Briggs, my butler, to instruct Francis, the head footman, to tell the second footman, 

Wilkins, to fetch the good old Encyc. Brit., and then I’ll be with you. 

  

HRISTIANS, in the early days of the Church, were, we read, “expected to 

spend New Year’s Day in quiet meditation.” How wonderful it is to think of 

this, and then to realize that after all these centuries the custom still prevails. Go 

round to any of your friends on the morning of January the first, if you are in a 

condition to do so, and see for yourself. The odds are a hundred to one that you will 

find him in bed or in a darkened room, with a pitcher of ice-water at his side and a 

vinegar-soaked bandage round his forehead, quietly meditating. New York, on the 

morning following New Year’s Eve, may be said to be one solid mass of quiet 

meditators,—a fact which is all the more agreeable as not all New Yorkers are of 

the Christian faith. I myself have frequently started meditating quietly on waking 

up at two in the afternoon on January the First, and kept at it with the aid of 
daily visits from the doctor and a generous supply of bromo-seltzers till the 
evening of January the third, when I felt that it would be judicious to vary the 

monotony of my hermit life by looking in at the Follies’ Roof for a bird and a small 

bottle.  

 

N 
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It  is  curious how several of  the old customs connected with the birth of the New 

Year have prevailed through the ages. Some, it is true, have lapsed,—notably the 

practice of the ancient Persians of celebrating this festive season by giving presents 

of eggs. This may have been all right for the ancient Persians, but nobody would 

expect any but a Rockefeller or a Morgan to give away eggs at the current prices. 

It is all we can do to buy one for ourselves on occasions of especial joy, as for 

instance after a successful flutter in Steel. There is no more imposing spectacle than 

that of the modern New Yorker, after a winning week on Wall Street, counting his 

roll to see if it will run to an omelette for the wife and family. 

  

UT, if the activities of that speculator in Chicago, or wherever he lives, who 

has cornered thirteen million eggs and is sitting on them, no longer permit of 

the continuance of this custom, there are others which we still observe,—that one, 

for example, which flourished in mediæval England. In those days it was the 

practice for the King—I quote the Encyclopædia—to “extort gifts from his 

subjects,” and it is on record that King Henry the Eighth on one occasion got into 

the ribs of Cardinal Wolsey to the tune of one hundred and seventeen pounds, 

seventeen shillings, and sixpence,—the peculiar figures giving one to suppose that 

his bluff Majesty met the Cardinal in some dark alley when he was coming back 

B 
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from the bank, and stood him on his head and lifted the stuff out of his pockets. But 

Henry was a performer in a class of his own, and in the year 1533 is related to have 

been given “by all classes of his subjects many thousands of pounds,”—the only 

Englishman who appears to have had the rudiments of resource and common sense 

being Bishop Latimer, who, in lieu of the right stuff, thrust into his sovereign’s 

disappointed palm a New Testament with the leaf turned down at Hebrews XIII, 4. 

Today, living in a republic, we no longer celebrate the New Year by bestowing 

money upon kings, but lavish it instead upon head-waiters, captains, taxi-drivers, 

and hat-check boys; and there is no recorded instance of any one having the pluck 

to try a hat-check boy with a New Testament instead of the customary coin. In 

Roman times the New Year was celebrated in fitting style by “masquerading and 

feasting, by the exchange of visits and gifts, and by the making of sacrifices to 

Janus.” At the Century Theatre this year her fellow-stars have made their sacrifices 

to Janis instead. 

  

HERE has always been a good deal of confusion in the public mind as to 

when, exactly, New Year’s Day really is. The ancient Egyptians, Phœnicians, 

and Persians held that it came at the autumnal equinox, which, as I need scarcely 

inform my readers, falls on September the twenty- first. The Greeks, on the other 

hand, who were in just as good a position to know, bet heavily on December the 

twenty-first; but in 432 B. C. they got perfectly delirious and would have it that 

New Year’s Day was June the twenty-first. The ancient Romans plumped for 

January the first, but the mediæval Christians were solid on the twenty-fifth of 

March. This sort of conflict of ideas makes it very difficult for a conscientious man 

to do the right thing. He starts out simply and straight-forwardly enough by sallying 

forth on the last night of December to his hundred-dollar reserved table, with the 

laudable intention of inhaling all the alcoholic stimulants in the city, and thereafter, 

if his legs will do his will, of parading the streets with a tin horn or a cowbell and 

registering appreciation of his blessings by making as much noise as is in his power. 

But mark the sequel. As March approaches, doubts begin to assail him. “Was I 

right?” he begins to ask himself. “Those mediæval Christians were shrewd fellows. 

Who knows whether they may not have had the right dope in this important matter 

of the start of the New Year?” The only way he can square his conscience is by 

going out and drinking heavily on the night of March the twenty-fourth. Scarcely, 

however, has the doctor left his bedside with the statement that he is all right now, 

when he begins to brood on the fact that the ancient Phœnicians, who were no fools, 

favored September the twenty-first as New Year’s Day. 

 

By this time he is so uncertain that he feels the only safe course is to hunt up all the 

data and start celebrating every New Year that any nation or collection of people 
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ever invented, with the result that he has only just time to get discharged from the 

sanatorium by December the thirty-first, the now fashionable date, and join his 

unthinking fellow-citizens in their revels. Many a young man, in the springtime of 

life, has developed hob-nailed liver simply through reading the New Year’s article 

in the Encyclopædia. As a matter of fact, my own perusal of it has left me with 

grave doubts, and I had better be closely watched on the eve of June the twenty-

first, as I am beginning to come round to the later Greek view. 

  

O mention is made in the Encyclopædia of the modern custom of New Year’s 

resolutions. This is strange for it surely can not be a purely twentieth century 

fashion. Are we to understand that the ancient Romans never vowed that from the 

start of the year they would keep a diary regularly, and that Shakespeare never 

sobered the New Year’s Eve revels at the Mermaid Tavern with his simple, 

dignified—“Count me out, comrades, for, gadzooks! I have quit ye stuff for 

keeps!”? Surely not. New Year would not be New Year without its resolutions; and, 

what is far more important, humorous literature could not exist without them. The 

ancient Phœnicians must have had some sort of comic literature,— carved, 

doubtless, on stone slabs and stacked at your door from a truck. In that case, they 

must have made New Year’s resolutions. It would be extremely interesting to have 

the views of some archaeological expert on this important point. 

  

 HAVE little more to  add. If any word of mine enables my readers to approach 

 New Year’s Eve in a more thoughtful frame of mind, I shall be amply repaid. 

If, when dancing the hula-hula on the damask summit of your table at some favorite 

restaurant, you pause for a moment to say to yourself “Even so did the ancient 

Egyptians do!” or “I bet Henry the Eighth was a whale at this sort of thing!” and, 

as you kick over the last remains of the crockery and glassware, you feel a passing 

pang for the days that are no more, my labors will not have been in vain. I thank 

you. 

 

~ ~ ~ 
 

 

N 

I 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
WODEHOUSE LEVER 
i litteraturen 
 

”I read of a Cambridge don who had  

quoted some Wodehousean remark at 

a College meeting in the 1920s, got 

the laugh which was his due and then 

saw the taciturn and brooding A. E. 

Housman, then professor of Latin, 

writing a note which came down the 

table to him: ´What is the name of the 

person you just quoted?´ He scribbled 

Wodehouse´s name on the note and 

sent it back up the table. Five minutes 

later, the note came back: ´Do you 

have any books by him? ´ As it 

happened the don had one in his bag 

and passed it up the table. Housman 

received it in silence but nodded his 

thanks. The next day, when the 

meeting was resumed, Housman sent 

the book back down the table with the 

abrupt note: ´Thank you. Please lend 

me another.´ And so it went on until 

the narrator reminded Housman of 

the many excellent bookshops in 

Cambridge.” 

 

Att Wodehouse under sin livstid var 

välkänd och ofta citerades i olika 

lärda sammanhang som beskrivs här 

ovan av N. T. P. Murphy i sin A 

Wodehouse Handbook är ju inte så 

förvånande som att han mer än fyrtio 

år efter sin död fortfarande är så 

levande att det görs anspelningar på 

honom i den moderna litteraturen. 

Jag har fyra exempel från 2000-talet, 

John le Carré, Boris Johnson, Fre-

derick Forsyth och Reginald Hill 

visar sig alla vara mycket väl för-

trogna med Plums skapelser. 

 

John le Carré, David Cornwell, Our 

Kind of Traitor, 2010, är en inveck-

lad historia i vilken en rysk oligark 

med penningtvätt som specialitet där 

även högt uppsatta engelsmän är in-

blandade vill avslöja allt för den 

brittiska underrättelsetjänsten i utby-

te mot en skyddad tillvaro i England. 

En engelsk universitetslärare blir 

indragen och under ett samtal med 

Secret Serviceagenten utspinner sig 

följande:  

”´Or if we misquote the Master´ -  

Hector, it turned out, was a fellow 

devotee of P. G. Wodehouse  -  ´the 
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kind of chap who was born a couple 

of drinks below par?´ 

´Precisely, Bertie,´ Perry agreed in 

his best Wodehousian, and they 

found time for a quick laugh, sup-

ported by B-list Luke who with 

Hector´s arrival had otherwise assu-

med the role of silent partner. ”  

 

Boris Johnson, tidigare borgmästare i 

London och för tillfället Storbritan-

niens utrikesminister, gav 2014 ut en 

biografi över Winston Churchill, The 

Churchill Factor, How One Man 

Made History. 

 

Han visar sig vara mycket väl för-

trogen med Wodehouses värld när 

han jämför fadern Randolphs tale-

konst med den höggradigt berusade 

Gussies: ”Churchill inherits his poli-

tical positioning from Randolph; and 

above all he inherits his style, his 

selfprojection. Randolph became the 

most famous orator of his day, the 

man who could clear the tea rooms 

when he stood up to speak, and 

whose working-class fans called him 

´Little Randy´ and ´Cheeky Randy´. 

´Give it to ´em hot, Randy!´ they 

cried, when the shrimplike fellow 

worked himself up into a frenzy of 

popeyed invective  -  a snarling ver-

sion of the P. G. Wodehouse cha-

racter Gussie Fink-Nottle in the great 

prize-giving speech at Market Snods-

bury Grammar School.”  

   

Han finner även likheter med Bertie 

Wooster,  även  om jag nog kan kom- 

ma på betydligt fler olikheter: 

”There are all sorts of reasons why 

Churchill was not held by his con-

temporaries to be a modern Casa-

nova, but the most obvious is surely 

that he was too darned busy. In habits 

he superficially resembled a Bertie 

Wooster figure – rising late, living on 

his own in a flat, smoking cigars with 

cronies in clubs, surrounded by 

lissom and intelligent girls who never 

quite count as girlfriends, and with 

his devoted secretary Eddie Marsh 

hovering around like Jeeves. But in 

industry and output he is the polar 

opposite. (You will recall Bertie 

Wooster´s credentials as a journalist 

rested entirely on a single article on 

´What the Well-Dressed Man is 

Wearing´ that once appeared in the 

periodical edited by his Aunt Dahlia 

called My Lady´s Boudoir)”  

 

Churchill och Wodehouse träffades 

1929 på ett party i Hollywood men 

trots att de träffats flera gånger 

tidigare kände Churchill inte igen 

honom. Plum kommenterade detta i 

ett brev till vännen Bill Townend: ”I 

have reluctantly come to the con-

clusion that I must have one of those 

meaningless faces which make no 

impression whatever on the behol-

der. This was – I think – the seventh 

time I have been introduced to 

Churchill, and I could see that I came 

upon him as a complete surprise once 

more.”(McCrum, Wodehouse, a Life) 
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Innan Frederick Forsyth 1971 debu-

terade med Schakalen hade han hun-

nit med att vara RAFs yngste jet-

pilot, journalist på en landsortstid-

ning, nyhetsbyrån Reuters korres-

pondent i Paris och Östberlin och 

BBC-reporter. 

 

I sin självbiografi, The Outsider, My 

Life in Intrigue 2015, berättar han om 

den oroliga tiden i Paris med 

Algerietkrisen och försöken att mör-

da de Gaulle och hur han satt på 

skumma barer och lyssnade på 

diverse otrevliga figurers samtal. För 

att väcka så lite uppmärksamhet som 

möjligt utvecklade han en teknik: 

”I also developed my ´Bertie Woos-

ter mode,´ an adopted persona based 

on P. G. Wodehouse´s witless hero: 

helpless, wellmeaning, affable but 

dim as a five-watt bulb. … In the 

years to come Bertie would get me 

out of a lot of trouble. This is be-

cause the harmless fool with a British 

passport is what Europeans want to 

see and believe.” 

 

Under sin stationering i Östberlin tog 

han sig inte helt legalt till Mag-

deburg där ett amerikanskt spanings-

plan skjutits ner dagen innan.  Han 

lyckades ta sig fram till nedslags-

platsen, problemet var att det hade 

även sovjetisk militär gjort och när en 

officer ville veta vad han hade där att 

göra slingrade han sig ur det trängda 

läget när han ”dropped into Bertie 

Wooster mode - hapless, harmless 

and very dim.” Morgonen därpå 

väcktes han på sitt hotellrum av ett 

uppbåd vanliga poliser, Volks-polizei 

och Stasi som alla ville veta vad han 

hade haft för sig. ”I dropped into 

Bertie Wooster mode. But, officer, 

what have I done wrong? I was only 

doing my job. Me, a spy?  Good Lord, 

no. I wouldn´t work for those 

people….” Han klarade sig faktiskt, 

eskorterades tillbaka till Östberlin 

och tillhölls skarpt att aldrig mer visa 

sig i Magdeburg. 

 

Sommaren 1973, året efter hans and-

ra bok, The Odessa File, blev han av 

den brittiska underrättelsetjänsten 

ombedd att lämna och hämta ett paket 

i Dresden, en icke helt riskfri uppgift. 

Även denna gång blev han föremål 

för Volkspolizeis intresse när han var 

på en plats där han inte borde vara: 

”´Ausweis, bitte.´ The ´please´ was 

good news, still polite. I dropped into 

Bertie Wooster mode – the hapless, 

helpless, harmless English tourist, 

completely lost and very dim. Halting 

German, awful accent.” Om han inte 

hade lyckats slingra sig ur den här 

situationen torde konsekvenserna ha 

blivit högst allvarliga. 

 

Den verklige Wodehouseentusiasten 

är Reginald Hill som i flera av sina 

verk anspelar på honom.  

 

Good Morning Midnight (2004)/ God 

morgon midnatt (2004) 

”Det var Polly Upshott, Pal Mac-

ivers medhjälpare och kyrkoherdens 

syster. Hon hade lagt av sin Archi-
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magusutstyrsel och såg ut att trivas 

betydligt bättre i lantflickans typiska 

klädsel: grön Barbourtröja som stra-

made över bysten, ridbyxor av man-

chester som gjorde sammalunda över 

baken, långa välformade ben som 

försvann i ett par gröna gummi-

stövlar.  Det burriga brunlockiga hå-

ret var detsamma som tidigare. Pas-

torsadjunktens fästmö i en Wode-

housenovell, tänkte Pascoe. Bättre än 

honom i golf och sina föräldrars 

ögonsten. 

Men Wodehouse hade aldrig, så vitt 

han visste, noterat hur sexiga gröna 

gummistövlar kan vara.” 

 

A Cure For All Diseases, (2008)/ 

Döden löser alla problem, (2009) 

”Att det var just Edgar Wield som 

ordnat allt detta var bara vad hans 

överordnade på Mid-Yorkshires kri-

minalpolis hade vant sig vid att för-

vänta. För dem var Wield lika ovär-

derlig som Jeeves för Bertie Woos-

ter. Han uträttade mirakel med tyst 

effektivitet, hade en hjärna som kun-

de bearbeta uppgifter i samma has-

tigheter som kiselchips, och lade sig 

dessutom vinn om att aldrig genera 

sina överordnade med sin skicklig-

het. 

´Dessutom,´ som Andy Dalziel hade 

anmärkt när parallellen kommit på 

tal. ´skulle  man  inte  behöva  ta   till 

 

 

 

Jeeves mirakelkur mot baksmälla om 

man möttes av Wields ansikte varje 

morgon.´” 

 

The Roar of the Butterflies  (2008) 

”But golf sensitizes the hearing re-

markably. You know the great Wode-

house, of course? 

´Woodhouse? Played for the Posh 

and Grimsby then went into the fight 

game?´ hazarded Joe. 

´Don´t recollect that, though he was a 

man of great and varied talent. In 

particular he loved his golf and of 

course he wrote some of the funniest 

books in the language. In one of them 

he talks about a golfer so sensitive, he 

could be put off his stroke by the 

roaring of butterflies in the adjacent 

meadow.´ 

  De skräniga fjärilarna är hämtade 

från The Ordeal of Golf i The 

Clicking of Cuthbert 

 

Tre av världens mest sålda thriller-

författare och Storbritanniens utri-

kesminister visar sig alltså vara väl 

insatta i den Wodehouseska världen 

och använder sig av den i sina egna 

verk. Forsyth räddar sig dessutom ur 

ett par potentiellt mycket farliga 

situationer i den verkliga världen. 

 

Wodehouse lever! 
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TONY RING och JEN SCHEPPERS  

  
INTERNATIONAL WODEHOUSE ASSOCIATION: SPREADING THE 
JOYOF WODEHOUSE ONLINE
 
In 1998, the Dutch Wodehouse So-

ciety proposed and established an 

umbrella organisation called the In-

ternational Wodehouse Association 

(IWA), the function of which would 

be to coordinate projects which were 

of interest to all the established 

Societies.  Membership was restric-

ted to those Societies, to be repre-

sented by their Chairmen from time-

to-time (by what-ever name called), 

and I was invited to be its President.  

During the 1990s we completed two 

successful projects, but then ran out 

of ideas for projects with the 

necessary international flavour and a 

need for cooperative effort. 

 

A major problem faced by all the 

Societies at present is that of attract-

ting new members, and particularly 

those under say thirtyfive. We can in-

tuitively suggest that if Societies can 

improve their use of social media to 

reach not only existing members, but 

interested people in the world at lar-

ge, the first step in recruiting some of  

 

them as Society members might be 

achieved. 

 

Earlier this year, I proposed to the 

various Societies that, as I know very 

little about the practical aspects of 

using social media, the logical step 

was for me to resign as IWA 

President, which I did at the end of 

April.  I was delighted that Jennifer 

Scheppers, who manages the blog-

ging website Plumtopia, agreed to 

become the new President of the 

IWA.  In this role, she will involve 

Society representatives in finding 

creative approaches to reach existing 

fans and new audiences online.  The 

remainder of this article is devoted to 

Jennifer’s outline of this project. 

 

Tony Ring 

 

 

 

~ ~ ~ 
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What Ho!  

Or perhaps I should say, ‘Vad Ho!’  

 

It is a tremendous honour to follow in 

the footsteps of Tony Ring as IWA 

President. I’d like to thank Tony, 

Sven Sahlin, and the Wodehouse 

societies for entrusting me with 

Tony’s vision -- to extend the joys of 

Wodehouse to new readers, and en-

courage existing fans to join our 

societies -- through Social Media. 

I’m also thrilled to report that Stefan 

Nilsson, a well-known figure in the 

online Wodehouse community and 

all-round good egg, is the Swedish 

Society’s representative on the IWA 

project.  

 

Wodehouse enthusiasts have been 

inhabiting the online world and using 

it to connect with each other from the 

early days of the Internet. Regret-

tably, this was a tad before my time, 

but at the 2015 Seattle convention of 

US Wodehouse Society, I forked 

through a couple of memorable 

breakfasts with Elin Woodger-

Murphy (UK) and Jean Tillson (US), 

who shared some wonderful memo-

ries of these pioneering days. 

    

My own ‘discovery’ of an online 

Wodehouse community -- the Yahoo 

Group, Blandings -- in the early 

2000s was transformative. I had been 

reading and collecting Wodehouse in 

my native Australia for about a 

decade by then, but had never met 

another Wodehouse fan.  Were it not 

for the internet, I might still be living 

under the impression that I was 

Wodehouse’s only living reader.   

 

I went about under the name of 

Whiffle in those days (some online 

Wodehouse communities allow 

members to adopt noms-de-plum) but 

my work in regional Australia made 

it difficult to check in regularly. Hap-

pily, technological advances such as 

wi-fi and more accessible forms of 

Social Media, like Facebook and 

Twitter, have made it even easier for 

Wodehouse fans to connect online, 

share our love of Wodehouse, and 

form friendships. 

   

There are now many communities 

where Wodehouse enthusiasts gather 

online. The largest of these is the 

Fans of PG Wodehouse Facebook 

group, which has over 12,000 

members and is truly international. 

Put simply, we Wodehouse lovers are 

out there, ‘What Ho’-ing to each 

other ‘like mastodons bellowing 

across primeval swamps’ in sub-

stantial numbers.  

 

Wodehouse enthusiasts are also bles-

sed with a terrific range of online 

resources.    The     P G   Wodehouse 

Society (UK) website  

www.pgwodehousesociety.org.uk 

was one of the first that I discovered, 

and makes a good starting place for 

anyone interested in Wodehouse’s 

life and work. Importantly, their web-

site includes full transcripts of Wode-
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house’s wartime radio broadcasts – 

an invaluable reference to have at 

one’s fingertips during any online 

discussion of Wodehouse’s wartime 

experience.  

 

Madame Eulalie (madameulalie.org) 

is another excellent site for Wode-

house fans. The product of impres-

sive collaboration and research by 

Wodehouse experts, it includes anno-

tations, bibliographies, early Wode-

house material, and occasional new 

discoveries by researchers.   

 

There are too many websites and re-

sources to list here, but The Wode-

house Society (US)  

http://wodehouse.org provides links 

to some of the best.  

 

When Tony Ring first approached me 

about his vision to generate wider 

interest in Wodehouse online, I 

wasn’t sure – given the wealth of 

resources already available, -- that we 

could add anything new to the tre-

mendous amount of activity that’s 

already happening. But, as it hap-

pens, Tony has put his finger on a 

fairly substantial ‘gap in the market’. 

While we Wodehouse fans are 

excellent at talking to each other, 

there isn’t a great deal of activity 

aimed at promoting Wodehouse to a 

wider audience. 

  

I’m passionate about this project for 

many reasons -- too many to mention 

here, so I’ll just give three. First, 

despite what Marcus Aurelius might 

say about the ‘great web’, my own 

discovery of Wodehouse was pure 

coincidence. I was casually browsing 

the bookshelves in someone else’s 

home, and was invited to borrow a 

book. I selected Carry On, Jeeves and 

the rest, as they say, is history. If not 

for that chance encounter I might 

never have read a word of Wode-

house, and my life would have been 

immeasurably poorer. Helping others 

to discover the joy of Wodehouse is a 

genuine pleasure.   

 

Secondly, as a reader, I’m concerned 

that Wodehouse’s influence on mo-

dern and emerging writers is de-

clining. While I appreciate that times 

and tastes change, I (personally) find 

the shortlisted entries for the 

Bollinger Everyman Wodehouse 

Prize for comic fiction are often dis-

appointing. Modern writers needn’t 

copy Wodehouse’s style, but there’s 

a lot they can learn from his use of 

language, and his approach to plot-

ting, characterisation and dialogue. 

The future of literature will certainly 

be poorer if his influence is dimi-

nished.  

 

Finally, the mental health benefits of 

reading Wodehouse are well under-

stood by those of us who have turned 

to Wodehouse for an escapist hour or 

two at difficult times in our lives. 

While researching a recent article for 

my blog Plumtopia, I asked members 

of the Fans of PG Wodehouse 
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Facebook group to explain why they 

love Wodehouse. Answers included:  

 

• ‘He helps restore faith in huma-

nity!’  

• ‘Wodehouse eases pain.’ 

• ‘The faith that there will be Joy in 

the morning.’ 

 

When you step outside the Wode-

house community and take a look at 

how the rest of the world is feeling 

and behaving online, recommending 

Wodehouse doesn’t seem like such a 

bad thing to be doing. 

    

Encouraging new readers to take an 

interest in Wodehouse related content 

online, and act on it by reading 

Wodehouse, will be a challenge. The 

internet has become a competitive 

marketing ‘space’ with a great deal of 

paid content vying for the attention of 

consumers.  The IWA has neither the 

resources nor the inclination for this 

kind of campaign. Our strength lies in 

the  passion    of    Wodehouse  enthu- 

 

siasts, and for the project to be 

successful we’ll  be relying  on  their 

support to reach the widest audience 

possible.  

 

If you would like to get more 

involved in the project we’d be 

thrilled to hear from you – the more 

the merrier. New ideas are always 

welcome and you don’t have to be a 

Social Media user to get involved. If 

you are active online, you can follow 

me on Twitter @HonoriaPlum. I’ll 

also be producing a monthly email 

circular for project supporters – 

please contact me at   

mrsplum@hotmail.com if you would 

like to be included in the circulation.  

Social Media is just one approach to 

reaching new readers, but its capacity 

to reach a truly international audience 

of all ages is one we can’t afford to 

overlook if Wodehouse is to remain 

in print (particularly beyond the 

Jeeves stories) and accessible for 

future generations.  

 

Jen Scheppers 

 

 

 

mailto:mrsplum@hotmail.com
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TOMAS PRENKERT 
 

 
 
 
 
 
 
 

OM ATT INTE KUNNA GÅ GENOM EN ÖKEN UTAN ATT STÖTA 
EMOT HÄR OCH VAR 
 

En något förkortad version av denna 

artikel trycktes i Astrid Lindgren-

sällskapets Medlemsblad sept 2017. 

 

I episoden om Vimmerby marknad i 

filmen Nya hyss av Emil i Lönne-

berga finns det en välkänd dråplig 

replik av den hårt prövade pappa 

Anton till sin telning som, även om 

han inte själv gjorde hyss, ändå 

ständigt råkade ut för en massa 

missöden:  

”Och vält inte omkull hela Vimmerby 

― om det nu är möjligt för dig att låta 

bli. Men du kan väl inte gå genom 

Saharas öken utan att stöta emot här 

och var.”  

 

Många hör nog Allan Edwalls röst 

inom sig och drar igenkännande på 

munnen. Den sista meningen har 

blivit en av Astrid Lindgrens många 

bevingade formuleringar.  

 

Filmen är baserad på boken med 

samma titel från 1966, men just 

denna replik finns enbart i filmen. 

Den   spelades    in  1972  och  Astrid 

 

 

Lindgren hade själv skrivit manus.  

 

Troligen har hon P. G. Wodehouse att 

tacka för just denna rolighet! Wode-

house använde ett flertal gånger bil-

den av en person som inte ens kan gå 

igenom öknen utan att sprida för-

ödelse omkring sig, i böcker som 

översattes till svenska långt innan 

Astrid Lindgren skrev både boken 

och manuset. Wodehouse placerade 

dock sina personer i Gobiöknen, inte 

i Sahara. Han återanvände, sin vana 

trogen, roligheten flera gånger med 

smärre variationer. Här följer de tre 

varianter jag känner till: 

 

- I The Code of the Woosters (1938) 

använde Wodehouse roligheten förs-

ta gången. Han skrev om Harold 

”Stinker” Pinker: ”… who had 

always been constitutionally incapa-

ble of walking through the great Gobi 

desert without knocking something 

over.” Hammars översättning publi-

cerades år 1939, både som bok (Som 

det anstår en Wooster) och som 

följetong i Vecko-Revyn (Ta fast 



43 

 

tjuven!). Hennes version är: ”Stinker 

skulle inte kunna gå genom den öds-

liga Gobiöknen utan att ha sönder 

något.” 

 

- I Full Moon (1947) karaktäriseras 

Bill ”Blister” Lister: ”To ensure his 

not kicking over cake tables, you 

would have had to place him in the 

Gobi desert.” Hammars översättning 

Fullmåne utkom 1948: ”Om man 

velat hindra honom från att välta kak-

bord över ända, skulle man ha blivit 

tvungen att placera honom i Gobi-

öknen.” 

 

- I Stiff Upper Lip, Jeeves (1963) 

finns en dialog mellan Bertie och 

Harold ”Stinker” Pinker: 

”I believe you would bump into 

something if you were crossing the 

Gobi desert.” 

”I’ve never been in the Gobi desert.” 

”Well, don’t go. It isn’t safe.” 

Hammars svenska tolkning i Upp 

med hakan, Jeeves (1964) är: 

”Jag tror att du skulle vara i stånd att 

knuffa till något i Gobiöknen.” 

”Jag har aldrig varit i Gobiöknen.” 

”Far inte dit! Alldeles för riskabelt.” 

 

Alla tre dessa böcker fanns alltså på 

svenska långt innan Astrid skrev sin 

replik. Personligen tycker jag att 

Wodehouse’s första formulering är 

hans roligaste och Lindgrens formu-

lering ligger också mycket nära just 

denna. Ja faktiskt närmare det eng-

elska originalet än Hammars över-

sättning. Lindgrens rolighet är i mitt 

tycke helt i klass med Wodehouses. 

Inte minst bidrar det förstås att jag 

inom mig hör Allan Edwalls röst och 

sätt att framföra repliken!  

 

Har Astrid Lindgren lånat denna roli-

ga tanke från Wodehouse? Eller är 

likheten bara en tillfällighet? Vet man 

något om ifall Astrid Lindgren läst 

någon av de ovanstående böckerna av 

Wodehouse, kanske främst ”Som det 

anstår en Wooster”? Jag har inga 

”bevis” men däremot några, i mitt 

tycke, starka ”indicier” som styrker 

hypotesen att repliken tillkommit 

under inflytande från Wodehouse: 

 

- Efter Astrid Lindgrens död fick 

Kungliga Biblioteket ta hand om allt 

litterärt material från hennes hem, 

inklusive böckerna i hennes privata 

bibliotek. I KB:s databas över denna 

Lindgrensamling kan man se att vid 

sin död hade Astrid i sina bokhyllor 

på Dalagatan tre böcker av Wode-

house, samtliga på svenska: Som det 

anstår en Wooster (1939), Vår-

känslor (1949) och Farbror Dynamit 

(1950). Årtalen inom parenteserna är 

årtalen för de utgåvor hon hade i sin 

ägo. Hon kan alltså mycket väl ha läst 

ökenskämtet i den förstnämnda bo-

ken, som hon bevisligen ägde. 

 

- Hade hon också läst denna bok? 

Astrids dotter Karin Nyman skrev i 

en artikel i The Guardian 7 nov 2016 

om sin barndomstid under krigsåren: 

”Bedtime was always connected with 

her reading aloud, or making up 
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stories. She read us all the well-

known children’s books, but also the 

classics – RL Stevenson, Dickens and 

Thackeray, as well as modern 

humorists such as P G Wodehouse”.  

 

Karin föddes 1934. Den enda Wode-

housebok från krigstiden som fanns i 

Astrid Lindgrens hylla var just Som 

det anstår en Wooster. Det är högst 

troligt att mamma Astrid läste denna 

bok högt för Karin och hennes 7 år 

äldre bror. 

 

- Lena Törnqvist i Astrid Lindgren-

sällskapet intygar på min förfrågan 

att Astrid uppskattade Wodehouse 

mycket och att han lästes högt i famil-

jen på 40-talet. Hon tillägger också 

att Astrid sög åt sig bra uttryck och 

formuleringar ”som en svamp”, från 

alla möjliga håll. Senare använde hon 

dem på sitt sätt, ofta utan att vara 

medveten om ursprunget. 

  

Lena Törnqvist gav mig också en 

annan rolig upplysning: När Astrid 

skulle fylla 90 år så tillkännagav hon 

för journalisterna att hon, för att få 

vara i fred och slippa undan allt stå-

hej,  tänkte  fira  sin  högtidsdag i   av- 

 

skildhet. Var då? Jo i Gobiöknen! 

Kanske fanns Wodehouses skämt  

fortfarande inpräntat i hennes minne? 

 

Det förefaller högst sannolikt att 

Wodehouses roliga bild av en person 

som inte kan undgå att ställa till 

förödelse ens ute i en öken redan på 

40-talet fastnade i Astrid Lindgrens 

minne och dök upp igen när hon 1972 

skrev filmmanuset. Detta var alltså 

cirka trettio år senare än högläs-

ningen för barnen. Tidsavståndet kan 

tyda på att bilden kom från hennes 

undermedvetna. Men Astrid Lind-

gren kan, å andra sidan, mycket väl 

ha läst om Som det anstår en Wooster 

senare, ja kanske flera gånger? 

  

Det förringar absolut inte Lindgrens 

insats/kreativitet om lånet var med-

vetet eller ej! Wodehouse ”lånade” ju 

också friskt och kreativt från alla 

möjliga källor, oftast utan att ange 

original. I mitt tycke är Lindgrens sätt 

att formulera pappa Antons syn på 

den ”förgrömmade” Emil minst lika 

dråplig som Wodehouses beskriv-

ningar av ”Stinker” och ”Blister” som 

hade uppenbara problem med att 

vistas i möblerade rum! 

Har du sett Mojes svenska illustrationer från 1939 till 

Som det anstår en Wooster? 

 
Du kan se dem i färg på hemsidan: 

 

https://wodehouseforskning.weebly.com/artiklar.html 
Klicka på artikeln: Bilderbok Som det anstår en Wooster. 
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PHILIP WIDELL 

 
SUDELEY CASTLE 

 
Sudeley Castle ligger i det myt-

omspunna Cotswold i södra Eng-

land. Cotswold är ett område som 

varit bebott sedan sten- och brons-

åldern. Romarna var givetvis även 

här och byggde sina villor och ord-

nade andra boplatser där Cirencester 

i grevskapet Gloucestershire är ett 

exempel. Namnet Cotswold betyder, 

fritt översatt, ”område för får i böl-

jande dalar”. Och det är just får-

skötsel och ullindustri som gett 

området sin utkomst sedan 

medeltiden och in på 1900-talet. 

Det finns även ett speciellt får-

slag - Cotswold Lion. I Cotswold 

talar man också än om wool 

churches vilka är påkostade 

kyrkor byggda och bekostade av 

ullnäringen. Geografiskt omfat-

tar Cotswold i huvudsak grev-

skapen Gloucestershire och Ox-

ford. Dock ingår även delar av 

grevskapen Wiltshire, Somerset, 

Worcestershire och Warwickshire. 

Området omfattar ca 4 mil x 14.5 mil 

i omkrets – från strax söder om 

Shakespeare´s Stratford-on-Avon till 

strax söder om den så kända staden 

Bath med sin romerska badan-

läggning. Som kuriosa kan noteras att 

Chipping Campden – där William 

Morris i slutet av 1800-talet initierade 

den så kallade Arts & Crafts Move-

ment också ligger i Cotswold. I 

modern tid är området populärt för 

före detta londonbor att flytta ut till – 

märks bland annat på fastighets-

priserna. 

        Slottets södra sida. 

 

Hursomhelst, Sudeley Castle ligger 

alldeles nära den lilla pittoreska byn 

Winchcombe. Byn har nuförtiden 

cirka 4 500 invånare. Det skall dock 

noteras att byn under Anglo-Saxisk 
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tid var centralorten för kungariket 

Mercia. Så nog har det funnits stor-

hetstid. 

 

Slottet som vi ser idag är från 1500-

talet men har förmodligen byggts på 

platsen för en tidigare borg från 

1100-talet. Inom slottsområdet finns 

också en kyrka – St. Mary´s Sudeley. 

Det mycket spektakulära är att där 

finns en kunglig grav. Här vilar 

nämligen Henry VIII:s sjätte fru – 

Queen Catherine Parr (1512 – 1548). 

 

Under Andra Världskriget var det 

faktiskt hundratals italienska och 

tyska krigsfångar inhysta i baracker, 

sk Nissen huts, på ägorna. Dessa 

hjälpte till i jordbruket. Till det än 

mer spektakulära är att man dess-

utom på Sudeley hyste ett antal mål-

ningar från Tate Gallery i London   

under  kriget.  Dessutom   medföljde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ett antal där anställda med familjer 

som tillbringade kriget i Cotswolds 

lugna hägn jämfört med det 

bombardemang man utsattes för i 

London, i alla fall de första åren av 

kriget. 

 

Slottet är fortfarande bebott. Slottets 

härskarinna är idag den amerika-

födda Elizabeth, Lady Ashcombe. 

Hon bebor slottet tillsammans med 

sina två barn och deras familjer. Lady 

Ashcombe gifte sig med Mark Dent – 

Brocklehurst i vars ägo slottet varit 

sen 1800-talet. Familjen Dent hade 

gjort sig en förmögenhet genom 

handsktillverkning och köpte det då 

mycket förfallna slottet. 1972 avled 

Mark Dent – Brocklehurst och ett 

antal år senare gifte Elizabeth, Lady 

Ashcombe om sig med Lord Ash-

combe, därav hennes titel. Han avled 

2013. 

 

Översikt över slottsområdet. Kapellet – St. Mary´s Sudeley i övre 

delen av fotot. 
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Ända sedan tidigt 1970-tal har slottet 

varit öppet för allmänheten. BBC 4 

hade 2007 ett program Crisis at the 

Castle vilket beskrev de komplexa 

ägarförhållandena och de ekonomis-

ka svårigheterna att hålla slott och 

verksamhet rullande. 

 

Slottet har föreslagits som en inspi-

rationskälla för Blandings – detta 

omnämns bland annat i Wodehouse-

sällskapets Årsskrift 2016 (sid 30, 

31). Dock tycks det inte vara alldeles 

självklart när och hur P G Wode-

house kom i kontakt med slottet. Det 

som dock är helt säkert är  att  filmen 

Heavy Weather, baserad på hans 

berättelse, i vilken Richard Briers och 

Peter O´Toole medverkar är inspelad 

1995 på Sudeley Castle.  

 

Vad som är mindre känt är att samme 

Briers har gett röst åt ett flertal 

radioversioner av Wodehouse’s verk 

såsom What Ho, Jeeves och Joy in the 

Morning genom BBC:s försorg. Han 

lär dessutom ha reciterat Wodehouse 

på en nära väns Memorial Service.  
Den så i Storbritannien kända TV-

serien från 1974 The Pallisers, är 

också delvis inspelad på slottet. 

 

Översiktskarta över slottsområdet. Kartan delas ut till besökare. Där nu 

parkeringen är markerad i övre delen av kartan var barackerna – Nissen Huts 

– för de italienska och tyska krigsfångarna under Andra Världskriget. 



48 
 

 
 
 
 
 

 

 
BENGT LINDH 
 
HUR JAG UPPTÄCKTE DEN STORE MÄSTAREN PGW 
 
I ett svagt ögonblick i våras lovade 

jag Björn Bergström att skriva ned 

några rader hur det kom sig att PGW 

skulle bli en av mina favoritför-

fattare.  

 

Den första kontakten blev i real-

skolan i samband med att vi upp-

manades att läsa engelsk litteratur 

och jag fann då P G Wodehouse. 

Hans helt, från det normala livet i min 

vackra hemstad, avvikande miljöer 

och persongalleri gladde mig, men 

avsaknaden av de svenska orden i 

mina lexikon för många av de 

engelska orden i hans böcker häm-

made mig. Innehållet kunde jag dock 

förstå och glädjas åt. 

 

Men det skulle bli en ändring på 

detta. Jag blev som artonåring utta-

gen till att deltaga i ett vetenskapligt 

seminarium i London sommaren 

1961. Helt plötsligt hamnade jag mitt 

i den fantastiska huvudstaden och 

fick uppleva den miljö som Wode-

house så framgångsrikt har beskrivit. 

Jag bodde i en familj strax utanför 

City. I denna familj fanns en son som 

också deltog i detta seminarium. 

Förutsättningarna att jag skulle bli 

anglofil var goda och kom också att 

infrias. 

 

Transportmedlen i form av tåg och 

bussar bjöd på stora upplevelser så-

som stenkolsröken och ljuden från 

ångloken och utsikten från övervå-

ningen på dubbeldäckarna. Taxibi-

larna framfördes av chaufförer som 

talade cockney dvs de förstod vad jag 

sa men däremot förstod jag inte vad 

de svarade utan förlitade mig på 

chaufförens kroppsspråk. Ifall jag 

ägnat min tid åt att lära mig denna 

dialekt av det engelska språket skul-

le med säkerhet mina engelsklärare 

på Sala Högre Allmänna Läroverk 

”gått i taket”. Taxibilarnas utförande 

på den tiden var av sådan konstruk-

tion att varje gång jag läser ”Flicka i 

fara” eller den tidigare upplagan 

”Flicka i trångmål” är det med stor 

glädje som jag tar del av Maud 
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Marsh’s första kontakt med George 

Bevan. 

  

Det gick till på så sätt att Georg 

Bevan, en framgångsrik ogift ame-

rikansk musikförfattare, kom gående 

på väg till sitt hotell i Londons City 

då han plötsligt får syn på en vacker 

flicka klädd i brunt. Han konstaterar 

lugnt att hon var säkert gift men hon 

uppfyllde med råge alla hans krav på 

hur en blivande fästmö skulle vara 

beskaffad. Men lika fort som hon 

hade dykt upp så var hon försvunnen 

i folkvimlet. Strax därpå fick han tag 

på en taxi och med den fortsatte han 

till sitt hotell. I en trafikstockning 

efter en kort sträcka blir taxin ståen-

de och då öppnas plötsligt dörren och 

flickan i brunt hoppar in och slänger 

sig ned på golvet framför George och 

ber honom om hjälp eftersom hon är 

förföljd. Det är en välklädd fet yngre 

man med cylinderhatt som kommer 

springande fram till taxin och begär 

att flickan han sett hoppa in i denna 

omedelbart skall komma ut. George 

förnekar att det finns någon flicka i 

bilen och blir samtidigt räddad ur 

denna situation tack vare att taxin åter 

kan köra iväg. Den fete välklädde 

mannen ger sig inte utan tar flåsande 

åter upp jakten på taxin. Vid 

framkomsten till hotellet som inte låg 

särskilt långt bort behöver George gå 

upp på sitt rum för att hämta pengar 

att betala taxin med samt pengar till 

ett handlån åt flickan i brunt så att 

hon skall kunna ta tåget tillbaka till 

sin hemort. När George kom ned med 

pengarna och betalade taxin var 

flickan försvunnen. I stället hade den 

välklädde men svettige mannen an-

länt. Han påstod sig vara flickans 

bror och nu ville han på skarpen veta 

vart hans syster tagit vägen. Diskus-

sionen urartade så att en polis som 

blev vittne till denna ingrep för att 

skydda George som uppträdde helt 

lugnt. Den välklädde mannen vars 

cylinderhatt under jaktens gång hade 

fått skador råkade slå till polisen. All 

diskussion upphörde omedelbart 

genom att polismannen tog ett 

kraftigt grepp om George’s påhop-

pare och gick därifrån med honom. 

 

I tidningen dagen därpå stod namnet 

på påhopparen och tack vare detta 

kunde George ta reda på att flickans 

namn var Maud Marsh och adressen 

var Belpher. Han gick direkt och 

köpte en enkel tågbiljett dit.  

 

Hur det gick sedan så överlåter jag åt 

er läsare av denna artikel att själva ta 

reda på samtidigt som ni får en under-

hållande stund. 

 

De engelska klubbarna spelar en stor 

roll i PGWs böcker och jag fick 

förmånen att besöka en av dessa i 

London. Jag och min kamrat fick en 

dag en orsak att stanna kvar på 

kvällen i City. För att meddela oss 

med hans far behövde vi uppsöka 

denne på hans klubb. Eftersom detta 

var långt före mobiltelefonernas tid 
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så åkte vi till klubben. Betjänten som 

mottog oss där var klädd och betedde 

sig som vore han hämtad direkt ur 

någon av PGWs böcker. Vår klädsel 

och uppförande uppfyllde tydligen 

hans krav för att kunna släppa in oss. 

Med betjänten i spetsen förflyttade vi 

oss ljudlöst fram genom några 

mycket sobra rum till en läderfåtölj 

vars inneboende var djup sovande. 

Min kamrats far och de övriga i 

lokalen hade tydligen intagit en god 

och närande lunch och nu fördrev de 

tiden med att i sovande tillstånd 

smälta denna. Helt ljudlöst fick 

betjänten fadern att vakna och vi 

framförde vårt ärende. Vi hade 

därefter en liten ”tyst” konversation 

med honom utan att någon av de 

andra medlemmarna vaknade. När vi  

 

skulle gå behövde vi inte kalla på 

betjänten utan han flöt upp vid oss 

och ledsagade oss helt ljudlöst till 

porten där vi tog ett artigt avsked av 

varandra. 

 

Mitt första besök i London har följts 

av flera andra och tack vare dessa kan 

jag redan efter att ha läst de första 

raderna i någon av PGWs böcker helt 

ägna mig åt att njuta av berättelsen 

och hans sätt att behandla språket. 

 

Sedan jag gick med i Wodehouse- 

Sällskapet har mina kunskaper om 

PGW fördjupats och inneburit att jag 

verkligen kan påstå att han med sin 

humor nu är en av mina favorit-

författare. 
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JENNY GUSTAFSSON 
 

THE GOATS 2017 
 

I the Goats har vi ett upptagnings-

område som innefattar ungefär Väst-

ra Götaland och Bohuslän och i vårt 

kapitel ses vi minst två gånger per år; 

första helgen i mars och första helgen 

i september. På vintern ses vi inom-

hus i lämplig miljö och på sommaren 

försöker vi göra en utflykt. De som 

inte tidigare varit med på en träff men 

gärna skulle vilja är mer än välkomna 

att ta kontakt, antingen per mail på 

goats@wodehouse.se eller på telefon 

till Jenny Gustafsson på 0704- 

199075. 

 

Den första träffen för året skedde den 

första helgen i mars på puben John 

Scott på Avenyn i Göteborg. Där har 

vi varit förut och brukar fatta posto 

framför en bokhylla som täcker större 

delen av väggen bakom oss och med 

en brasa på andra sidan rummet. 

Dessvärre finns det även tv i rummet 

så nästa träff i mars blir någon annan 

stans… Under träffen tittade vi ge-

mensamt igenom Jeeves och pratade 

kring de artiklar som var med där 

samt bläddrade i bulletiner från andra  

Wodehousesällskap i världen. Vi 

planerade också möjliga träffar och 

utflyktsmål under resten av året.  

 

Något som vi pratade om var att 

träffas och se på cricket tillsammans 

i Göteborg vilket vi gjorde den 21 

maj bakom en gammal regements-
byggnad då vi såg Göteborg och Kal-

mar drabba samman på Kvibergs 

grönskimrande planer. De inveckla-
de cricketreglerna klarnade allt efter 

som, tack vare oss närstående som 

(mycket) tålmodigt förklarade. 

 

Delar av gruppen hade picknick med 

sig som kunde avnjutas i det svala 

solskenet och vi hade även en hund 

som sällskap. Då en match kan pågå 

en hel dag eller till och med tre (sic!) 

droppade gruppen av efterhand som 

solen började försvinna och göra luf-

ten kall. Vi var väldigt glada för upp-

levelsen och efter vad vi erfar vann 

Göteborgslaget matchen.  

 

Den tredje träffen för året skedde den 

28  oktober och bestod  i  ett  konsert- 

mailto:goats@wodehouse.se
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besök, något som vårt kapitel inte 

varit på tillsammans tidigare. För 

26:e året i rad genomförde Göteborg 

Symphonic Band en konsert de kallar 

PROMS, i år med Kalle Moraeus och 

Niklas Asknergård som solister. Likt 

den brittiska förlagan avslutades kon-

serten, som skedde i Göteborgs kon-

serthus, med Edgar Elgars ”Pomp 

and Circumstance” vilket fyllde oss 

med   eufori   hela  vägen   till   puben  

efteråt. 

 

Till sist vill jag påminna om att 

svenska Wodehousesällskapet har en 

Facebooksida som alla som vill och 

kan gärna får vara medlem i! Där 

dyker det upp allt från inbjudningar 

till träffar, artiklar och radioprogram 

samt tips om antikvariat och alle-

handa kuriosa som intresserar en vän 

av Plum och hans författarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs cricketclubs avbytarbänk i ett kylslaget Kviberg  

 

Underlag för diskussion på Goats 

vinterträff  (ovan) 

 

En fyrfota vän ser på cricket vid 

Kvibergs gräsplaner (vänster) 
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FRITZ REINHOLD 
 
MÖTE MED SCONES 
 

Att du som läser detta gillar en god 

bok av P G Wodehouse är inte sär-

skilt svårt att gissa. Men har du tagit 

nästa steg och upplevt den glada 

stämningen bland andra Wodehou-

sianer? Om inte – låt mig då berätta 

lite om hur det kan gå till på våra 

möten i vårt sydligaste Kapitel, the 

Scones. 

 

Att vi endast träffas några gånger per 

år, har det goda med sig att för-

väntningarna inför nästa möte hinner 

stiga till höga nivåer. Med lätta steg 

går man till mötet och väl där är det 

omöjligt att inte bli på gott humör när 

de roliga infallen duggar tätt. Man 

kan få höra många olika typer av 

skratt, allt ifrån lätt fnissande till mer 

bubblande skratt och ända upp till de 

största gapskratten. Ibland kanske det 

bara syns lite ryckande i den vänstra 

mungipan på Jeeves’ manér när poän-

gerna blir för sublima, men inom-

bords är man alltid andligen upplyft 

när man lämnar mötet. Det är lätt att 

föreställa sig hur det kan ha gått till 

hos the Drones. 

 

Vår kapitelordförande Lennart Wei-

denholm leder mötena eminent på ett 

spirituellt men informellt sätt. På 

senare tid har den engelska puben 

Gloria’s i Lund blivit en återkom-

mande mötesplats. Den ger den rätta 

inramningen till ett avspänt möte av 

pubkaraktär. God förtäring hör till 

mötena och efter t.ex. en fish-and-

chips åtföljt av en pint av det bästa, är 

grunden lagd för en god stämning. 

 

Förutom PGW kretsar diskussioner-

na ofta kring anglofila ämnen, littera-

tur, film, lästips, upplevelser eller 

något humoristiskt. Ibland följer en 

uppläsning av vårt lokala komikerpar 

L&L, en bildvisning, en frågesport 

eller en djuplodande reflektion från 

någon medlem. 

 

Ordförande Lennart brukar upprätta 

en dagordning, men jag tror aldrig att 

han någonsin lyckats komma igenom 

den på grund av alla roliga infall. 

Tiden går fort … 

 

När den mer så att säga litterära 

stämningen nått sin höjdpunkt kan 
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det hända att någon mer handgriplig 

aktivitet tar vid, som till exempel att 

kasta i Kort-i-Hatt (med inspiration 

från the Drones). Då gäller det att 

kavla upp skjortärmarna… 

 

Varje deltagare får tretton kort och 

skall från ett avstånd av sex fot kasta 

dessa ett i taget ner i en hatt. Hatt-

modellen kan variera från chapeau-

claque till stråhatt, ja till och med 

keps har förekommit. Vinnare utses i 

såväl dam- som herrklassen. Det är 

inte så lätt som du kanske tror… En 

medlem (som vill vara anonym) 

påstår sig aldrig ha fått ner ett enda 

kort i hatten. 

 

En annan återkommande mötesplats 

är Ängavallens gård i Vellinge söder 

om Malmö. Här ses vi i mer sobra 

omgivningar som leder tankarna till 

Blandings Castle. Ängavallen är vida 

känd för sitt ekologiska jordbruk, där 

allt produceras i egen regi och kan av-

njutas i  den  högklassiga   restauran- 

gen  eller  konferenscentret.  För  oss  

blir det gärna en 3-rätters måltid som 

intas i de pietetsfullt restaurerade 

salongerna. Efter såväl andlig som 

lekamlig spis passar det bra med en 

bensträckare i form av en promenad i 

”slottsparken” samt det obligato-

riska besöket hos Kapitlets skydds-

ling, Dronningen, en präktig sugga i 

högform. Hennes ättlingar i form av 

8 (i skrivande stund) griskultingar har 

även upptagits som skyddslingar av 

Kapitlet och namngivits under hög-

tidliga former i bästa Blandings-

tradition. 

 

Ibland blir det helt andra aktiviteter. 

Jag minns med glädje till exempel 

vårt Kapitelmästerskap i bowls i 

Landskrona för att inte tala om vår 

Londonresa 2015. Framöver är det 

bland annat intressanta kända före-

dragshållare på gång. En Hollandresa 

har diskuterats. 

 

Under året som gick hade vi möten i 

november, januari och juni.  

 

 

Kort-i-Hatt på Gloria’s 

pub 
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Scones och vår skyddsling på Ängavallens gård  

 

En svalkande öl i Glorias trädgård. Scones har majmöte i Lund. 

Från vänster: Henrik Dieden, Sven Sahlin, Ingrid Bråberg, Fritz Reinhold, 

Berit Reinhold, Mats Åkesson, Lennart Weidenholm och Inger Anderson. 

Grisen tjänar som ordförandeklubba när ledamöterna pratar alltför mycket i 

mun på varandra. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
MÅNGA VORO KALLADE 
WSmöte i Uppsala 

 
Många voro kallade till årets 

WSmöte i Uppsala men vi blev inte 

så många som deltog. 

De som inte kom gick miste om en 

mycket givande dag som började på 

klassisk mark i Gamla Uppsala med 

lunch på Odinsborg åtföljd av en still-

sam promenad bland fornlämningar-

na under det att Bengt Lindh delade 

med sig av sitt stora historievetande.  

  

  Bengt och Philip i vittert samtal 

 

Efter en slingrig bilfärd förbi ett antal 

vägarbeten besöktes The English 

Bookshop varpå dagen avslutades 

med en picknick, som på grund av det 

något osäkra vädret denna gång inte 

avhölls i Engelska Parken utan hem-

ma hos dagens värd Philip Widell. 

  Louise och nye medlemmen Kurt 

 

Förutom värden själv var vi Louise 

Skeppare, Bengt Lindh, den nye 

medlemmen Kurt Ivarsson, 86 vårar 

ung, vilket visar att det är aldrig för 

sent att gå med i vårt sällskap, 

Morgan Tolsén och Björn Berg-

ström. 
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                   Bengt berättar om forntidshistorien 

Besök i The English Bookshop 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 
 

Sällskapet arrangerade sitt obligato-

riska Årsmöte lördagen den 19 mars 

2016 i Wodehouserummet på biblio-

teket i Märsta.  

 

Vi har också producerat och distri-

buerat vår årsskrift JEEVES, som 

detta år omfattade hela 60 sidor med 

spännande innehåll. 

 

Wodehouserummet i det nya biblio-

teket i Märsta har kommit till flitig 

användning och boksamlingen är 

numera komplett, dvs vi har två 

exemplar av Wodehouse’s böcker på 

engelska och svenska. 

 

Vårt sydliga kapitel, the Scones, och 

vårt västliga kapitel, the Goats, har 

varit föredömligt aktiva under året 

och avhållit flera möten. Det har 

också kommit igång mötesverksam-

heter i Västerås, Sala och Uppsala 

och styrelsen hyser förhoppningar 

om att det kan resultera i flera nya 

kapitel.  

 

Årsmötet valde Sven Sahlin till 

ordförande. Till ordinarie styrelse-

ledamöter valdes Monica Dahlgren, 

Jacob Bagge, Göran Bülow, Björn 

Bergström, Anna Hessling, Anthony 

Eyre, Lena Randau Gustafsson, 

Jenny Gustafsson, Claes Ek och 

Louise Skeppare. Till adjungerade 

ledamöter valdes Lennart Weiden-

holm, Stefan Nilsson och Robert 

Palm. Till revisor utsågs Eyvind 

Hallnäs. 

 

(Anthony Eyre har gått bort under 

verksamhetsåret.) 

 

Styrelsen har avhållit tre styrelse-

möten under året. 

 

Medlemsantalet uppgår till ca 185, 

varav 5 är bosatta i utlandet. 6 med-

lemmar är befriade från att betala 

medlemsavgift. 

 

Sällskapet har avslutat medlemska-

pet i DELS, De litterära Sällskapens 

Samarbetsnämnd. 

 

För styrelsen i WodehouseSällskapet 

 

2017-03-19 

 

Sven Sahlin 

Ordförande
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WODEHOUSE-SÄLLSKAPET  -  EKONOMISK REDOVISNING 

 

Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2016 tom 31/12 2016 

 

Inkomster 

Medlemsavgifter 38350:00 

I sällskap med Wodehouse (inkl ersättning och royalties gällande 2016)        392:29 

 38742:29 

Utgifter 

Kuvert, frimärken, plusgirot, Internet 3870:00 

Möten, tillbehör  750:00 

Årsbok (inklusive distribution)  24113:00 

 28733:00   

 

Periodens resultat 10009:29 

 38742:29 

 

 

Tillgångar och skulder 31/12 2016 

 

Tillgångar 

Plusgiro 38373:52 

Kontantkassa 393:00 

Fordringar 364:00 

 39130:52  

 

Skulder 

Eget kapital 31/12 2015 28560:52 

Periodens resultat 10009:29 

Skulder 560:71 

 39130:52 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknad utsedd av WodehouseSällskapet i egenskap av revisor för år 2016 att avlägga följande 

redovisning:  

Räkenskaperna är i sedvanlig ordning genomförda med största noggrannhet.  

Verifikationer och postgirokonton överensstämmer och bokslutet slutligen är utfört med den kunskap 

som kännetecknar en skicklig kassör. 

Undertecknad får härmed föreslå styrelsen att beviljas ansvarsfrihet under den tiden revisionen 

omfattar.  

Sala den 15 mars 2017 

Eyvind Hallnäs   revisor 

 



 

60 
 

WODEHOUSESÄLLSKAPET 

 
SYFTE 
Sällskapets syfte är att verka för att sprida allmän kännedom om P.G. Wodehouse och hans verk. 

Vidare skall sällskapet verka för att medlemmarna för största möjliga glädje av det stora utbudet av 

P.G. Wodehouses arbeten.  

 

STADGAR 
1. Föreningens namn är WodehouseSällskapet. 

2. Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P.G. Wodehouse genom en informativ hem-

sida samt årsboken JEEVES. Ambitionen är också att utöver Årsmötet någon gång arrangera en 

höstmiddag samt understundom även andra sammankomster. Särskilda lokalkretsar, s.k. Kapitel, 

kan bildas av medlemmar i sällskapet.  

3. Årsmöte hålls under första kvartalet. Kallelse skall skickas ut till medlemmarna via hemsidan, via 

email och/eller normal post minst en månad innan mötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast tio dagar före mötet. Följande ärenden skall behandlas av årsmötet: 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av justeringsman 

• Årsberättelse, Kassörens rapport samt Revisionsberättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Val av ordförande jämte minst fyra, högst tio ordinarie styrelsemedlemmar 

• Val av revisor 

• Beslut om årsavgift 

• Motioner från medlemmar och övriga frågor 

4. Styrelsen kan fatta beslut, om minst tre ordinarie styrelseledamöter är närvarande vid styrelse-

möte. Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom sig. Styrelsemöten kan alltså äga rum fysiskt, per 

telefon och över internet. Protokoll skall föras vid alla styrelsesammanträden. Styrelsen utser vem 

som äger rätt att teckna sällskapet. Styrelsen kan föreslå hedersmedlemmar för godkännande av 

årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift.  

5. Vem som helst, som delar sällskapets intressen och betalar medlemsavgift, kan bli medlem. 

6. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. 

7. Sällskapet har ingått ett avtal med biblioteket i Märsta om användandet av ett Wodehouserum, 

innebärande i huvudsak att sällskap kan utnyttja rummet för sammanträden, för enklare former av 

forskning och för förvaring av Wodehouse´s böcker och annan, viktig wodehouseiana. Avtalet 

löper tills vidare och har särskilda regler för uppsägning. 

8. Beslut att upplösa sällskapet fattas av årsmötet. Om sällskapet upphör, skall dess tillgångar, när 

alla skulder är betalda, skänkas till ändamål, som beslutas av årsmötet. Som alternativ till upp-

lösning, kan årsmötet besluta att sällskapets verksamhet skall vara vilande. Sällskapets likvida 

medel och övriga tillgångar bör då förvaltas av någon medlem tills ny styrelse kan återuppta 

verksamheten. Om detta ej sker inom fem år skall förvaltaren förfara med tillgångarna på så vis 

som anges ovan, 

 

Dessa syften och stadgar fastställdes vid WodehouseSällskapets årsmöte den 18 mars 2016 och 

ersatte de som antogs vid WodehouseSällskapets årsmöte den 28 mars 2015.  


