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JOHN PETTERSSON 
 
ORDFÖRANDENS SPALT    
Att möta Wodehouse 
 

Kära medlemmar! 

 

Som alldeles färsk och nytillträdd 

ordförande hälsar jag er till denna den 

tjugoårsfirande jubileumsupplagan 

av Jeeves. Som efterträdare till den 

eminente Sven Sahlin så känner jag 

mig som att jag ”står på en jättes 

axlar”, för att tala med Isaac Newton. 

 

Det har varit ett spännande första 

halvår som er ordförande. Nu, i sep-

tember, när dessa rader skrivs, känner 

jag fortsatt att det finns så mycket 

kvar att göra, och jag hoppas verk-

ligen att vi ska kunna segla vidare i 

Plums anda många kommande år. 

Många styrelsemedlemmar och andra 

engagerade har gjort sina röster hörda 

och visat djupt och stort engagemang 

för Sällskapets fortlevnad – jag kan 

inte tacka er nog för detta. 

  

Så hur bör man inleda sin allra första 

Ordförandens Spalt? Kanske genom 

att berätta om mitt eget möte med 

Plum; hur han kom in i mitt liv och 

vad han gett mig, och fortsätter att ge  

 

mig. 

 

Det hade varit intressant att veta 

vilken bok det var jag nyss hade läst 

ut, den där vårdagen 1993, när jag var 

i den mest akuta fasen av bokslukar-

åldern. Tjugofem år senare sviker 

minnet mig, men det måste rimligtvis 

ha varit någon sorts barn – eller ung-

domslitteratur som jag satte i mig 

under de sista skälvande timmarna av 

den gamla tideräkningen – Före Plum. 

Jag var ju trots allt blott nio år gam-

mal, och det mesta av min litterära 

diet bestod av Wahlströms ungdoms-

böcker och Kalle Anka. 

 

Tråkigt hade jag, i varje fall, när den 

sista sidan var utläst, och började 

raskt leta efter något nytt att läsa. Allt 

jag hade i pojkrummet var redan 

förtärt, så jag vandrade ut i vardags-

rummet och frågade mina föräldrar. 

Båda mina föräldrar var noga med att 

uppmuntra och utmana min läslust. 

För vilket jag, såklart, är dem evigt 

tacksam. 
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Min pappa ställde sig framför de vita 

bokhyllorna, funderade som jag 

minns det en kort stund – och sedan 

ljusnade han, och sträckte sig efter en 

oansenlig pocketvolym i en lång rad 

av bruna böcker. Jag hade sett den där 

bruna samlingen när jag på eget 

bevåg botaniserade i föräldrahyllorna 

efter något extra spännande eller i 

bästa fall rent av barnförbjudet, men 

alltid avfärdat den. Förutom att tit-

larna var rent obegripliga (vad i allsin 

dar var en ”Wooster”?) så gav både 

utseende och form vid handen att det 

rörde sig om någon sorts dunkel 

vuxenlitteratur, abstrakt och tröttsam. 

 

Pappa sträckte fram boken. På omsla-

get stod en kvinna på ett fartygsdäck. 

Hon hade en liten krokodil under 

armen. ”Prova det här,” sa min 

far. ”Det är Wodehouse. Det tror jag 

du gillar.” 

 

Jag tog boken i handen, gick in i mitt 

rum, lade mig på sängen, slog upp 

första sidan – med de berömda inled-

ningsraderna där Monty Bodkin för-

söker göra sig förstådd på franska – 

och resten av mitt läsliv föll på plats 

framför mig. 

 

Jag har ett minne till av den där dagen, 

och det infaller ett par timmar senare, 

när jag omtöcknad återvänder ut i 

huset, förmodligen för att äta middag. 

Jag vet inte om det syntes så väl på 

mig att jag var helt nyförälskad, eller 

om jag sade någonting, men jag 

minns alldeles tydligt att min mamma 

påpekade: ”Nu har du många, många 

roliga stunder framför dig.” Hon fick 

så rätt. 

I tjugofem år har jag läst Wodehouse, 

och även om jag lärt mig uppskatta 

den språkliga genialiteten ”på vuxen-

vis”, så tror jag botten i det finns i 

samma nioåring som älskade sin 

Kalle Anka och sina Wahlströms 

ungdomsböcker: den rena glädjen i 

att låta sig ryckas med av en sällsamt 

effektiv underhållare. Wodehouse  är 

inte relevant. Han är inte samhälls-

tillvänd. Han är bättre än det. Han 

spelar en melodi som svävar långt 

ovan vardagens slammer och jäkt. 

Den glädje han skänker mig är kans-

ke den mest oförfalskade jag känner. 

 

Och dessutom blev han min lärare. 

Jag älskade farsen, skämten, och de 

underbara överdådiga personlig-

heterna, men lärdomsstoffet där 

bakom sög jag åt mig som en svamp. 

Jag ville ju begripa vilka Edward 

Gibbons och Drottning Victoria var, 

vad de latinska citaten Jeeves sväng-

de sig med (och Bertie ofelbart 

missuppfattade) betydde, och vad det 

nu var för märkvärdigheter som en 

viss Alfred, Lord Tennyson tydligen 

hade skrivit.  

 

Hela den anglosaxiska litteratur-och 

kulturhistoriens portar slogs upp på 

vid gavel för mig där och då en 

vårdag 1993, men om det visste jag 

inget. Jag visste bara att den fan-

tastiska historien om Monty Bodkins 

vådliga Atlantångarfärd, med alla 
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sina halsbrytande förvecklingar och 

sitt fyndiga språk, var min nya 

favoritbok – och att det fanns minst 

ett tiotal till i samma genre, stående i 

mina föräldrars bokhylla. För en nio-

åring var detta allt man kunnat begära. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min far lever inte längre, men han har, 

för att tala med Evelyn Waugh, givit 

mig ett Eden som alltid är grönt. Jag 

är honom, och Plum, evigt tacksam. 
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JOHN PETTERSSON  Björn Bergström 
 
SVENSKA PLOMMON  
Björn Bergström 
 
Med jämna mellanrum uppmärksam-

mar WodehouseSällskapet en svensk 

Wodehouseläsare som på olika sätt 

utmärkt sig för sina insatser. I år 

tillföll Årets Svenska Plommon 

ingen mindre än denna tidskrifts 

redaktör – Björn Bergström. 
 

För mångåriga och föredömliga in-

satser med Sällskapets djupt upp-

skattade årsskrift JEEVES, samt för 

sitt kraftfulla engagemang i styrelse-

arbetet och för Sällskapets fortlev-

nad, har styrelsen beslutat att 2018 

års Årets Plommon bör tilldelas 

Björn Bergström. 
 
Så löd motiveringen när Wodehouse-

Sällskapet utsåg årets Svenska 

Plommon 2018. Sedan 1993 har 

Björn Bergström varit medlem i 

WodehouseSällskapet och sedan 

2009 är han huvudansvarig för den 

tidskrift ni nu håller i er hand. Ett mer 

välförtjänt Plommon är svårt att 

finna. 

  
Jag fick möjligheten att mailledes 

ställa några frågor till Björn, som i år 

alltså firar tjugofem år som medlem i 

Sällskapet. 
 

Klassisk idrottsfråga: hur känns det 

att få priset? 
Känns  hedrande, jag är i mycket gott 

sällskap. 

 

Vem är då denne Björn Bergström – 

hur ser din bakgrund ut? 

Som två tidigare Plommon, Sven 

Sahlin och Lennart Weidenholm, är 

jag född i Göteborg. Efter ett kort 

mellanspel i Linköping kom jag som 

treåring till Stockholm. Min pappa 

var lärare. Jag tog studenten 1953 i 

Nya Elementar och började läsa 

medicin 1954 på Karolinska Insti-

tutet, som ju hade bättre anseende på 

den tiden. Blev färdig läkare 1961, 

några underläkarår i Västerås och 

Falun. Från 1967 till 1974 vistades 

jag i Uppsala där jag disputerade 

och blev docent 1973. 1974 till 1990 

arbetade jag som överläkare i 

Karlstad, 1991 blev jag överläkare i 

Västerås och förblev så till 1997 då 



7 

 

jag gick i pension. 
 

Hur kom du första gången i kontakt 

med Wodehouse? 
Jag var 11 år, låg sjuk och hade 

tråkigt och hade läst ut mina Biggles 

och Billböcker. Då satte min mamma 

Tre män i en båt i händerna på mig 

och därifrån var steget inte långt till 

Wodehouse. I bokhyllorna fanns 

bland annat Pengar till skänks, En 

blyg ung man, Hett om öronen och 

Allright, Jeeves, böcker som jag läst 

om flera gånger sedan dess. Däremot 

var jag aldrig särskilt förtjust i hans 

skolskildringar. I gymnasiet började 

jag läsa honom på engelska och har 

fortsatt med det. Nu har jag nästan 

alla engelska, hälften i förstaupplaga 

och många svenska. Har till och med 

en på tyska, Nimrods Tochter, (Sam 

the Sudden). 
 

Vad läste du annars under upp-

växten? 

Som de flesta i min ålder var det 

huvudsakligen Bill, Biggles och in-

dianböcker. 
 

Och numera i vuxen ålder? 
Ett ganska brett register med de 

flesta svenska från Bengtsson till 

Östergren och flera engelska förfat-

tare, läser just nu Röde Orm för 

fjärde gången, brukar göra det 

ungefär vart tjugonde år. I yngre 

dagar läste jag det mesta av Heming-

way. Även Le Carrés tidiga verk. 
Vad är det hos Plum som lockar dig 

till läsning? 

Det är inte för att få veta hur det ska 

gå för hjälten och hjältinnan som jag 

läser Wodehouse, det förstår vi redan 

efter halva första kapitlet. Namnen 

säger allt om personernas karaktär, 

Jane, Sally, Ann, Bill, Sam och John 

klarar sig alltid medan Beatrice, 

Hermione, Adrian och Orlo är döm-

da på förhand. Är han dessutom 

inredningsarkitekt blir det riktigt illa. 

För min del är det framför allt sättet 

att behandla språket som ger läs-

glädjen. Fyndiga formuleringar och 

liknelser. Hänvisningarna till klassi-

kerna, dels Bertie Woosters  dunkelt 

om än alls ihågkomna, dels Jeeves  

som det verkar helt korrekta citat. 

Personbeskrivningar som den här i A 

Damsel in Distress, ”He was, for a 

young man, extraordinarily obese. 

Already a second edition of his chin 

had been published.” 
 

Föredrar du Blandings eller 

Wooster? Vilka är favoriterna? 

Blandingshistorierna med den tank-

spridde Clarence, nionde earl av 

Emsworth, lillebror Galahad, alla 

hemska systrarna och butlernas but-

ler, Beach, kommer mycket högt.  Så 

gör också Uncle Fred och den något 

anarkistiske Psmith, men för mig – 

liksom nog för de flesta – är duon 

Bertie Wooster – Jeeves nummer ett i 

hela det Plumska persongalleriet 

både i fråga om intriger och replik-

skiften som det här; ”What asses 

horses are, Jeeves.” ”Certainly their 

mentality is open to criticism, sir.” 

 



8 

 

När började du engagera dig i 

Styrelsen, och hur kom det sig att du 

tog över Jeeves? 
De första Jeevesarna hade fråge-

sport som jag svarade på, var nog 

den ende som gjorde det. Blev 2003 

ombedd berätta hur jag upptäckte 

Wodehouse, och bidrog ett par 

gånger till. Blev 2008 inplockad i sty-

relsen som biträdande redaktör för 

att småningom efterträda Åke Skep-

pare. Hans frånfälle gjorde att jag 

fick ta över direkt med 2009 års 

Jeeves, som Åke dessbättre hade 

gjort klart en hel del av. 
 

Berätta om arbetet! Hur går det till att 

sammanställa ett nummer? Kan vem 

som helst komma med ett bidrag? 
Jag samlar på mig en del egna upp-

slag och diskuterar med redaktions-

kommittén om ytterligare idéer, och 

så har jag några säkra kort i rock-

ärmen som alltid kan leverera. 

Förutom något enstaka undantag 

under åren är Jeeves helt och hållet 

skriven av medlemmar i sällskapet, 

svenska såväl som några utländska. 

Jag räknar Plum som en andlig med- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lem. Tomas Prenkert gör en stor in-

sats genom att sätta upp texterna i 

pdf-format så att vi kan lämna ett helt 

tryckfärdigt alster till PP-tryck. Alla 

är välkomna att lämna bidrag men 

man kan inte kräva att få det infört. 

 

Vad skulle du säga är Wodehouse-

Sällskapets viktigaste uppgifter? 
Framgår klart av syfte och stadgar, 

nämligen att verka för att sprida all-

män kännedom om P. G. Wodehouse 

och hans verk samt sträva efter att 

medlemmarna får största möjliga 

glädje av det stora utbudet av P.G. 

Wodehouses arbeten. 
 

Avslutningsvis: Varför bör man läsa 

Wodehouse? 
Alla ska läsa Wodehouse för de 

finurliga intrigerna med sina många 

sidospår på vägen mot målet fast vi 

redan en bit in i första kapitlet vet hur 

det kommer att sluta. 

Alla ska läsa Wodehouse för de 

pricksäkra personbeskrivningarna 

och alla ska läsa Wodehouse för den 

fantastiska språkbehandlingen och 

för att det är roligt. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
REDAKTÖRENS SPALT 
 

Vår nye ordförande, John Petterson 

presenterar sig. 

Jeeves fyller tjugo i år och vår avgå-

ende, och varmt avhållne ordförande 

Sven Sahlin berättar om sin tid vid 

rodret under de här åren. 

Vi minns Åke Skeppare som 1998 

skapade Jeeves i den form den har än 

idag. 

Tony Ring skriver om noveller kontra 

romaner, fördelar och nackdelar. 

Förhållandet morbröder – systersöner 

är ett kärt ämne i många berättelser. 

Vi gladdes åt hur Sara Danius i sin 

presentation av litteraturpristagaren 

anspelade på vår store mästare och 

hans verk.  Styrelsen beslöt därför att 

framföra vår uppskattning och att 

ånyo föreslå inrättandet av ett heders-

omnämnande av döda, under sin livs-

tid ej belönade författare och med 

Plum som den förste att uppmärk-

sammas på detta sätt. Till brevet bifo-

gades ett exemplar av Jeeves 2017. 

Vi fick ett mycket vänligt svar från 

Akademien   med   uppskattande   ord  

om Jeeves men tyvärr ansågs tiden 

ännu ej mogen för det föreslagna 

priset. Nu har man väl dessutom fått 

annat att tänka på.  

Göran Bülow kommenterar Nobel-

pristalet och har hittat ytterligare ett 

antal författare som i sina verk an-

spelar på eller hyllar Plum. Tomas 

Prenkert kommenterar också talet.  

”Now tell me all about your sex-life, 

said Sally.” I en bok skriven av Pel-

ham Grenville Wodehouse!  Och det 

är inte den enda med ”vågat” inne-

håll. Bengt Malmberg gör en i dessa 

tider högaktuell genomgång av Wo-

dehouses kvinnoskildringar. 

Plum medverkar även i år, denna 

gång med en lätt bearbetning av ett av 

den andre store mästarens verk. 

Robert Palm berättar hur han kom att 

upptäcka vår store mästare, och vi får 

även ett vittnesbörd från Småland om 

hur Plum påverkar oss. 

Hunstanton är åter på tapeten. 

Kapitlen rapporterar om sina aktivi-

teter. 
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SVEN SAHLIN 
 
ETT GLATT, PLOMMONFÄRGAT LIV!
 
Jag började läsa Wodehouse som 

tjugoåring, när jag gjorde min 

militärtjänst i Ystad och ”the music 

lingers”! 

 

Sedan gick det ett antal år innan jag 

fann fram till WodehouseSällskapet. 

Jag kommer ihåg att jag såg minnes-

programmet om Wodehouse i två 

delar på svensk television och jag 

började så smått bygga på min lilla 

samling av engelska böcker. Någon 

gång i mitten på nittiotalet hittade jag, 

efter visst besvär och hjälp från 

Kungliga Biblioteket i Stockholm, 

WodehouseSällskapet, fick kontakt 

med Jacob Bagge och resten är 

historia…. 

 

Jag blev omgående invald i styrelsen 

och efter en liten startsträcka på något 

år fick vi 1998 igång årsboken Jeeves 

tack vare vännen Åke Skeppare och 

på den vägen är det. Årsboken Jeeves 

har varit ryggraden och ledstjärnan i 

sällskapets historia och den är fort-

farande full av liv och mycket väl-

komponerad! Tack Åke och tack 

Björn  Bergström!   Redaktör   Björn 

tog ju över hela ansvaret efter Åkes 

bortgång och jag hoppas på en 

mångårig fortsättning av utgivningen 

framöver! 

 

Plum och WodehouseSällskapet har 

skänkt mig så mycket under alla 

dessa år!   

 

Vid årsmötet i Märsta i mars 2018 

kunde jag med ganska så gott sam-

vete dra mig tillbaka efter mer än 

tjugo år vid klubban! Nu önskar jag 

vår nye ordförande, John Pettersson, 

en lika givande och trivsam tid som 

jag haft under alla dessa år! Jag har ju 

omgivit mig med en prima styrelse 

och vårt outtalade valspråk har varit: 

styrelsearbetet skall alltid vara roligt 

och trivsamt! Precis så har det också 

varit! 

 

Min fru och jag flyttade för fem år 

sedan från Österskär i Roslagens 

famn norr om Stockholm, till vackra 

och trivsamma Åhus vid Skånes 

nordöstra kust. Detta innebar natur-

ligtvis vissa restriktioner på hur vi 

kommunicerar inom styrelsen och det 
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har resulterat i att flertalet styrelse-

möten sedan 2013 har skötts virtuellt. 

Tyvärr inte riktigt samma sak som 

när vi kunde träffas på någon trevlig 

pub i närheten av Stockholms central-

station, men det har väl fungerat 

hyggligt under rådande förhållanden. 

 

Med sällskapets nye ordförande, 

John Petterssons stadiga hand på 

rodret och en i praktiken ny styrelse, 

kan vi efterhand styra in i en framtid 

med lite mera tonvikt på internet, 

alltså hemsida och sociala media. 

Vårt huvuduppdrag är ju att sprida 

kunskap om Plum och hans verk. Vi 

har under min tid gjort det på ett 

måhända lite ”gammaldags” sätt och 

nu kan vi kanske börja se en ny 

ordning växa fram! Vi har ju ett 

ganska så stabilt medlemsantal och 

det är ju nu upp till den nya styrelsen 

att leda vårt fina, gamla sällskap 

framåt på sitt sätt! 

 

För mig känns allting bara bra! Jag är 

tacksam för den fantastiska tid som 

varit och jag tänker passa på att ge en 

liten tillbakablick på mitt liv med 

WodehouseSällskapet. 

 

Tack vare WS har jag fått vänner för 

livet i Sverige! Tack alla mina kära 

medarbetare för alla dessa år! Jag har 

samtidigt fått vänner i Storbritannien, 

USA, Nederländerna och Belgien ge-

nom våra systersällskap. Det har bli-

vit många, många resor till London, 

ett antal resor till USA och några 

resor till Holland och Belgien! Över-

allt har jag träffat wodehouseianer, 

som jag har löpande kontakt med 

över telefon och nät! 

 

Särskilt minns jag de stora samman-

komsterna i olika storstäder i USA. I 

Houston, där vi tog hem första pris 

för bästa framförande av ”the Gnu”, 

där jag sjöng Eyvind Hallnäs tonsätt-

ning! Jag minns med glädje den stora 

tillställningen i England vid sekel-

skiftet. Jag minns de många mötena i 

London på the Savage Club, prome-

nader med Norman Murphy och att 

Marilyn McGregor inviterade mig till 

att bli medlem i the Lansdown Club, 

som jag utnyttjade otaliga gånger 

under många, många år! 

 

Men, den största behållningen vid 

dagens slut, är nog ändå alla de träffar 

och tillställningar som vi haft här i 

landet. Jag vill gärna göra en liten 

återblick på den tid som gått. Största, 

omedelbara minnena är väl den fan-

tastiska utställningen vi gjorde på 

muséet i Sigtuna, den stora festen på 

Odd Fellows och vår rundtur med the 

Scones och Tony Ring i Stockholm 

och Skåne, men mer om detta 

nedan…. 

 

Vi brukade hålla våra styrelsemöten i 

Stockholm, där huvuddelen av den 

dåvarande styrelsen relativt enkelt 

kunde sammanstråla några lördags-

luncher om året – kanske tre-fyra 

gånger eller så. Vi sågs på puben vid 

Norrtull eller på puben nära Stock-

holms Central, vi åt fish and chips 
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och genomförde ganska så spontana 

styrelsemöten. Enkel, trivsamt och 

ganska så effektivt! Vi planerade års-

möte på våren med underhållning, vi 

planerade festmiddagar med under-

hållning på hösten och vi funderade 

över vad man kunde göra däremellan. 

Jag minns till exempel våra båtturer, 

där vi kunde åka ut till Drottningholm 

med kapten Aston från varvet invid 

Bällstabron och våra litet enklare 

turer med vår egen snipa, m/y Estella, 

genom Upplands enda sluss på Åkers 

Kanal genom Garnsviken bort till 

Brottby för en lättöl och en pizza. 

 

Årsmötena i mars höll vi på litet olika 

ställen innan vi landade på biblioteket 

i Märsta, där vi först fick en ganska 

så trivsam läshörna med böcker och 

tillgång till intilliggande finfin 

möteslokal. Vi hade gästande upp-

läsare på både svenska och engelska, 

vi fick tillstånd till ett glas portvin, 

och så vidare. Några år senare, i sam-

band med den nya biblioteksbyggna-

den, fick vi ju tillgång till det alldeles 

fantastiska Wodehouserummet, som 

vi kunde inreda med såväl böcker 

som prylar! Jag har ju också besökt 

Dulwich College tre-fyra gånger, där 

Plum gick i skola som helt ung och 

glatt mig åt de fantastiska Wode-

housesamlingarna. Dock vill jag 

passa på att säga att ”vårt” Wode-

houserum i Märsta är minsann ganska 

så imponerande! 

Wodehouseutställningen på muséet i 

Sigtuna var också ganska så ena-

stående! Jag tror den varade en 

månad eller så och där visade vi upp 

Wodehouse´s liv och verksamhet. Vi 

hade producerat en löpande samman-

ställning i bild och text längs väg-

garna och därutöver en mängd intres-

santa föremål – sällsynta böcker, 

tidskrifter och mycket annat. Varje 

helg hade vi eftermiddagar med 

dignande kaffebord och intressanta 

och underhållande program. Eddie 

Grabham var där och berättade om 

Plum och hans teaterbana, Tony Ring 

var där och föreläste om Plums 

intresse för golf, Birgitta Hammar 

berättade om översättarens mödor 

och Eyvind Hallnäs fyllde lokalen 

med körsång. Jag tror att muséet 

räknade in bortåt tre tusen besökare 

och utställningen blev mycket om-

talad och berömd! 

 

Höstmiddagarna inleddes i källaren 

på fina, gamla Piastowska på Tegnér-

gatan i Stockholm. Lokalen rymde ca 

trettiofem gäster och var alltid fylld 

till bristningsgränsen! Vi åt gott, det 

var ganska så livligt och vi hade 

underhållning av många olika slag. 

Vi hade t ex tagit dit Geoff Hale´s 

”One Man Circus”, som gjorde en 

bejublad imitation av Plum, vi hade 

skådespelare och musiker som fram-

förde diverse Wodehouseinspirerade 

framträdanden. Senare flyttade vi 

middagarna ut till gamla, vackra 

Solnadals Värdshus, där vi fortsatte 

träffas under ganska många år. Här 

lagades god mat av Iréne Diamant 

och här anordnade vi en lång rad upp-

läsningar, frågesporter och liknande. 
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I samband med WodehouseSällska-

pets 25-årsjubileum, anordnades en 

storslagen fest med ganska så många 

belåtna besökare! Tack Björn Cer-

wall, som ordnade så att vi kunde 

träffas i festsalen på Odd Fellows! 

Här fanns en fin utställning över säll-

skapets 25-åriga historia och en hel 

del intressanta saker och ting med 

anknytning till Wodehouse. Vi avnjöt 

en storslagen festmåltid, höjde våra 

glas till Plum, sjöng och lyssnade till 

tal och musik! Det var en afton man 

sent skall glömma! 

Men glömmer gör jag ju inte alla de 

lite mindre spektakulära, men jätte-

trevliga möten vi hade däremellan! 

Vi var hemma hos mig i Österskär 

och tittade på filmer, pratade om 

Plum och hans böcker, drack en kopp 

thé med scones och hade så trevligt! 

Vi var hemma hos Göran Bülow när 

han bodde på Jarlaplan efter det vi 

lunchat på den fina pizzarestaurangen 

i gatuplanet. Och mycket annat! 

 

Det som också glatt mig under den 

senaste dekaden är väl the Goats och 

the Scones, våra lokala kapitel. I 

USA, där nästan varje stat har ett eget 

Chapter, har jag deltagit i flera lokala 

tillställningar – vissa i all enkelhet 

över en lunch, andra som dragit en 

större publik. Jag har deltagit i ett 

flertal, mycket underhållande möten 

med the Scones – hemma hos Lennart 

Weidenholm på det numera moderna 

Lugnet i Malmö, nere på Ängavallen 

och Dronningen och på den trivsam-

ma puben Gloria i Lund där vi får 

disponera andra våningen med sköna 

fåtöljer, böcker och gott utrymme för 

intressanta program och, inte minst, 

den traditionella tävlingen Kort i Hatt 

där vi göra tappra försök att kasta tio 

spelkort i en förvillande närstående 

hatt. Nästan omöjligt, men jättekul att 

åtminstone försöka!  

 

Vi har ju förhoppningar om att kunna 

få igång ytterligare kapitel i Sverige 

och det låter ibland lite lovande, till 

exempel i Stockholm med omnejd. 

Vi får väl se… 

 

När jag nu värdigt drar mig några steg 

tillbaka från WodehouseSällskapets 

egentliga kärna, kommer jag att med 

stort intresse följa allt som sker! Jag 

har stora förhoppningar om förbätt-

ringar och vad som kan ske med hjälp 

av internet, med mera. Det är ju en 

annan värld vi lever i nu och det skall 

bli spännande att se hur ett sällskap 

som vårt kommer att kunna finna sig 

till rätta och leva vidare på bästa sätt 

i dessa nya sammanhang!  

 

Plum ser nog med lika stort intresse 

ner på oss från sitt moln där uppe! Jag 

vill gärna tro att han behövs mer än 

någonsin som en mental motvikt mot 

så mycket som sker i vår värld idag! 

 

Tack Plum för all förströelse och all 

glädje du fortfarande sprider! 

 

Sven Sahlin 

f.d. Ordförande i Wodehouse-

Sällskapet 
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SVEN SAHLIN 
 

TACK, ÅKE SKEPPARE, FÖR VÅR ÅRSBOK JEEVES! 
 

I begynnelsen gav WodehouseSäll-

skapet ut några exemplar av en tid-

ning, som fick namnet JEEVES. De 

innehöll en hel del läsvärt om Wode-

house och Wodehousesällskapet.  

 

Vid ett styrelsemöte någon gång un-

der senare hälften av nittiotalet före-

slog Åke Skeppare att vi skulle ställa 

samman och ge ut en årsbok. För-

slaget fick omedelbart fullt stöd av 

styrelsen och vi utsåg naturligtvis 

Åke till redaktör och några frivilliga 

ur styrelsen som medhjälpare. Åke 

förde med sig erfarenheter från lik-

nande sammanhang: kunskap och 

kreativitet. Förslag till teman disku-

terades och uppgifter fördelades. 

Med vänlig och stadig hand såg han 

till att utdelade uppgifter också leve-

rerades i tid. Vi hade ju redan från 

början en del kontakter med våra 

Wodehousevänner utomlands och det 

brukade bli en ganska fyllig och 

intressant artikel på engelska i mitt-

uppslaget av JEEVES. 

 

Åke hann med många utgåvor av 

JEEVES. Den första kom 1998 och 

har väl tjänat som mall för de följande 

tjugo, dvs fram till och med årsboken 

för 2018, som du nu håller i din hand. 

Formatet är detsamma, papperskva-

liteten är den samma och innehållet 

följer i stort Skepparemallen från 

1998! 

 

Åke fann också ett prima tryckeri, 

PP-Tryck i Märsta, som sedan 2005 

producerat alla utgåvorna på allra 

bästa vis! Jag passar på att också tac-

ka Peter Palm för alla dessa år och 

alla dessa utgåvor! Ett utmärkt ar-

bete! 

 

Naturligtvis är det också en konst att 

finna bra skribenter, bra innehåll och 

se till att allt material levereras i tid! 

Detta skötte Åke med stor finess, dip-

lomati och vänlighet - det fungerade 

på allra bästa vis!  

 

I min bokhylla finns alla dessa Jeeves 

från första året till den här utgåvan! 

Det är ganska så spännande och int-

ressant att bläddra tillbaka och läsa 
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om allt som hänt under åren! Man 

glömmer så lätt och läsningen ger 

många glada och roliga minnes-

bilder!  

 

Så, tack Åke, för idén till års-

boken!  

Samtidigt vill jag passa på att säga 

tack Björn Bergström för att du 

tog stafetten och fortsatte så 

genialt bra på det spår som Åke 

satte! 
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TONY RING 
 
THE LONG AND THE SHORT OF IT 
 
When I was considerably younger, 

and choosing books to read for enjoy-

ment, there was no simple rule as to 

how I chose the next one.  It might 

have been a book I had read about; or 

had a personal recommendation from 

somebody who enjoyed it; or a book 

I received as a present.  It might have 

been by an author whose work I had 

already sampled, and enjoyed – and 

this is really the start of this article.  

Because although I still read books by 

a wide variety of different authors, 

and there are more new writers today 

than ever before, I have almost al-

ways maintained a loyalty to those 

whose work I enjoyed. 

 

I first became aware of this tendency 

after receiving a copy of The 

Inimitable Jeeves as one of three 

paperbacks as a birthday present.  

Other authors represented were 

Agatha Christie, and Arthur Conan 

Doyle, and I will refer to them again 

later.  But I was much taken by Jeeves 

– especially the story The Great 

Sermon Handicap.  I bought more 

Wodehouse – my next was Summer 

Lightning, which introduced me to 

the Blandings coterie in the best 

possible way.  And so my reading of 

Wodehouse broadened.  Our libraries 

were well-stocked; even new paper-

backs were relatively cheap; it was an 

easy but welcome suggestion for 

somebody who wanted to give me a 

Christmas present. 

 

At this time I knew little about the 

chronological order of Wodehouse’s 

books, and was not astute enough to 

realise whether it might matter.  But I 

remember thinking, after I had read 

the three principal Jeeves short story 

books and several of the Jeeves 

novels, that there were fundamental 

differences.  The short stories were 

concise, limited in plot and character, 

with essentially a single ‘Eureka’ 

moment, and they remained perfect to 

read when time was limited.  But after 

reading several Jeeves novels, it was 

clear the short stories lacked a certain 

something – the supreme use of 

English, with humour in both nar-

rative and dialogue; the development 

of character and interaction of several 
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characters in different scenes; the 

evolution of complex plots which 

somehow resolved themselves by the 

end of what was, by today’s stan-

dards, a refreshingly short publica-

tion.  Unlike most of today’s novels, 

one never thought with Wodehouse 

how much a novel could be improved 

by being shorter. 

 

But only when I read the last two 

Jeeves short stories, Jeeves Makes an 

Omelette (from A Few Quick Ones) 

and Jeeves and the Greasy Bird (from 

Plum Pie), did I started thinking 

about the difference between star 

characters in short stories and star 

characters in novels.  These were both 

post-war stories, and when Greasy 

Bird was written, there were only two 

more Jeeves novels to come.  The 

thought that lodged in my brain, and 

became more pressing over the years, 

was that these two short stories 

lacked quite a lot compared to the 

novels.  I came to the conclusion, 

after many years, that it was expec-

tation – I, the reader, wanted more 

from Jeeves and Wooster than a new 

short story could offer – even though 

(like Crime Wave at Blandings) 

Greasy Bird was double the normal 

length. 

 

At that point in my Wodehouse 

reading, I did not realise that each of 

these two short Jeeves stories were 

rewritten versions of earlier pub-

lished offerings, with the same basic 

plot but a different cast of characters, 

and this may have given the writing a 

kind of tired feel.  In particular 

Omelette made me hope that Wode-

house would waste no more energy 

on new Jeeves short stories. 

 

I started thinking about the other re-

curring characters and narrators who 

appeared regularly in Wodehouse 

books.  The main narrators were ne-

ver involved in novels – as theirs was 

a relatively passive role.  The Oldest 

Member, Mr Mulliner, the anony-

mous Eggs, Beans and Crumpets at 

the Drones Club – their virtual 

anonymity meant they would not be 

expected to play a part in a novel.  

And Ukridge, who was virtually the 

narrator himself of some of his later 

adventures, only appeared in a novel 

more than a decade before the first of 

his twenty short stories.   

 

What about other recurring charac-

ters in Wodehouse who had promi-

nent roles in several stories?  Freddie 

Widgeon, with eight major short 

stories (including Oofy, Freddie and 

the Beef Trust, one of the prototypes 

for Greasy Bird), but only one minor 

appearance after his 1961 novel Ice in 

the Bedroom.  Bingo Little, who did 

not appear in any novel, but after 

around a dozen appearances in Jeeves 

and Wooster short stories was a 

principal character in another ten.  

Monty Bodkin, who had supporting 

roles in four novels before being the 

title character in two others.  Sir 

Roderick Glossop, who turned up in 
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half a dozen short stories and the 

same number of novels, but was 

rarely centre stage.  Pongo Twistle-

ton, appearing in five short stories 

and in a very minor way in eight 

novels.  Barmy Fotheringay-Phipps, 

who actively participated in two short 

stories and was then the title character 

in a novel.  And Bobbie Wickham, 

who had lead roles in five short 

stories (three of which were 

magically converted to Mulliner 

narratives between their magazine 

publication and book appearance!), 

and important parts in three short 

Jeeves and Wooster stories and one 

novel, without being its lead charac-

ter. 

 

So before considering the Blandings 

question, we have found no major 

character appearing in novels who is 

then transferred to short stories.  

Blandings was slightly different, of 

course, because there seems to have 

been a repertory company of charac-

ters on whom Wodehouse could call, 

and the reader was rarely sure who 

would be chosen, apart from Lord 

Emsworth and Beach. The series con-

sisted of ten novels (excluding Sunset 

at Blandings) and nine short stories, 

and it is the timing of those short 

stories which is most interesting.  The 

first, The Custody of the Pumpkin, 

appeared in 1924, after the first two 

novels, which some commentators 

argue do not in any event have the 

same feel as those of the main 

Blandings series – a view with which 

I have some sympathy.  The next four 

short stories appeared before Summer 

Lightning, perhaps the first true 

Blandings novel, another before 

Heavy Weather and another – the 

magnificent double-length Crime 

Wave at Blandings – before Uncle 

Fred in the Springtime.  There were 

two more short stories in the post-war 

period, along with the last five 

novels, but like the final two Jeeves 

stories, these two lacked the grip not 

only of the novels, but also of the 

earlier short stories. 

 

Based on my reading of Wode-

house’s work, therefore, I had long 

concluded that an apprenticeship in 

short stories may permit characters to 

evolve into major roles in novels, but 

that an author should think long and 

hard before returning such a character 

to the small stage. 

 

When your Editor asked me to pre-

pare this article, my first action was 

to revisit these ideas to identify any 

weaknesses.  While Wodehouse was 

writing his stories, they were being 

published in magazines and books 

over a seventy year period, and new 

readers would be joining the throng 

all the time.  Like me, they would 

generally start without a care about 

the chronology.  Only with the Jeeves 

and Wooster (and possibly Blan-

dings) series, would they be faced 

with extensive variety in the under-

lying nature of the book.  Otherwise, 

characters largely stay loyal to short 
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stories or novels.  One or the other.  

Not both.   

 

But would that be true for the major 

characters of other highly productive 

contemporary authors, such as 

Agatha Christie, Dorothy Sayers and 

even Ian Fleming?  Between 1953 

and 1964, Fleming wrote twelve 

James Bond novels and eight short 

stories.  He had written the first seven 

novels before CBS commissioned 

him to write TV scripts for a pro-

posed series, but after four had been 

prepared in outline, the idea was 

dropped.  Fleming converted those 

four into short stories, added another 

inspired by a visit to the Seychelles, 

and published the result as the 

collection For Your Eyes Only.  He 

then wrote five more novels before, in 

1966, two years after his death in 

1964, his publisher combined four 

final short stories in the collection 

Octopussy.  There is no doubt in my 

mind that, to anyone who has read 

several of the Bond novels, the nine 

short stories will seem very weak by 

comparison.  Perhaps in mitigation, it 

must be borne in mind that it can be 

very difficult to achieve a satisfactory 

outcome from creating a convincing 

literary story out of a scenario for a 

drama, as Wodehouse found on a 

number of occasions. 

 

Dorothy Sayers accomplished much 

more with her writing than her Peter 

Wimsey detective series, but just as 

Conan Doyle is best remembered for 

Sherlock Holmes, she will always be 

remembered for her aristocratic 

detective.  In book form, the series 

consists of eleven full-length myste-

ries, three contemporary collections 

of short stories and a final collection 

of three short stories written between 

1934 and 1942, which were only 

published together as the book 

Striding Folly in 1972, fifteen years 

after her death.  

 

The dates of first publication of the 

Wimsey stories are interesting.  

Although the first collection Lord 

Peter Views the Body, containing 

twelve stories, was published in 1928, 

the individual stories had appeared in 

magazines between 1921 and 1928, 

along with her first four Wimsey 

novels.  Four more novels appeared 

before a smaller collection of short 

stories (containing four Wimseys) in 

1933, and another three novels before 

the final contemporary collection of 

short stories (with another two 

Wimseys) was published in 1939.  

There was clearly a mountain of 

material being published on a regular 

basis between 1921 and 1937, and if 

readers did feel that the short stories 

were lacking something, they never 

had to wait more than two years for 

another novel after Clouds of Witness 

was published in 1926. 

 

At least partially in response to the 

demands of the literary weekly and 

monthly magazines, Agatha Christie 

used several types of principal cha-
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racters in creating a range of story 

styles, akin to Wodehouse’s collec-

tion of narrators.  It is probably fair to 

list her major characters in the 

following order of importance:  Her-

cule Poirot; Miss Marple; Tommy & 

Tuppence; Parker Pyne; and Harley 

Quin; though the last three are 

somewhat interchangeable.  Parker 

Pyne and Harley Quin only appeared 

in short stories and thus need no 

further comment.  Tommy and Tup-

pence started with a novel in 1922, 

followed up with a series of fifteen 

short stories published in book form 

in 1929, and then featured in three 

further full-length books in 1941, 

1968 and 1973.  In view of the length 

of time between their sporadic appea-

rances, it is unlikely that a serious 

fan-base would have existed to 

comment on this record. 

 

So let us turn to Miss Marple, with 

her twelve novels and twenty-one 

short stories, three of which were 

only published in book form 

posthumously.  The first collection of 

short stories was The Thirteen Stories 

(1932) just after the publication of her 

first novel, The Murder at the 

Vicarage (1930), the next two novels 

not being published until 1942 and 

1943.  The four stories included in the 

next short story collection, Three 

Blind Mice, had all appeared in 

magazines between 1942 and 1944, 

but had to wait until 1950 for book 

publication. After that, Miss Marple’s 

activities were virtually restricted to 

the full-length mystery, with eight 

published between 1950 and 1971.  

On the face of it, therefore, the Miss 

Marple series seems to have had a 

broadly similar life to Jeeves and 

Wooster – with the author realising 

quite early on that she would be much 

more effective in a full-length story. 

 

Hercule Poirot’s history is much 

more complicated, as you would 

expect from someone who was the 

centre of attention in almost fifty 

short stories and over thirty novels, 

the first of which was published in 

1920 and the next in 1923.  However, 

about half the short stories would 

appear in magazines before the third 

novel was published in 1926.  After 

that, short stories were somewhat 

spasmodic in appearance, with the 

exception of the eleven written as a 

series in 1939-40, and combined in 

book form in The Labours of 

Hercules in 1947.  By contrast, the 

further twenty-nine novels appeared 

regularly between 1927 and 1972.  

Christie seems to have realised that 

readers preferred the longer build-up 

of a full-length Poirot mystery, and 

she may well have found them easier 

to write with more space for red 

herrings and other tricks.  In 1974 a 

collection entitled Poirot’s Early 

Cases appeared as a book, including 

thirteen of the magazine stories which 

had first appeared in 1923, plus five 

other magazine stories from 1928 to 

1936.  The fact that they were not 

published as a book for forty years 
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strongly suggests a public preference 

for the longer books, and possibly 

reflects a disappointment in the lack 

of complexity and tension in the 

shorter pieces involving Poirot. 

 

Finally, a very short word about 

Sherlock Holmes, who started life in 

two long books which became very 

atypical of the adventures in which he 

was involved.  His subsequent fifty-

six shorter adventures were inter-

rupted only by the novels The Hound  

of the Baskervilles and The Valley of 

Fear, neither of which could be 

considered a blueprint for the series 

as a whole.  He, I think, offers the best 

argument   for   exercising  caution  in 

approving  my conclusion  too  enthu- 

 

 

siastically.  As with all debates of this 

nature, it is not possible to provide 

absolute answers! 

 

Nevertheless, although one view 

cannot cover all eventualities, I know 

that if I were an author, and seemed 

to have created a potentially popular 

hero as a story’s main character, I am 

sure my head and heart would tell me 

that further tales should enable me to 

expand the reader’s knowledge, 

understanding and appreciation of 

that character – and that I should not 

withdraw into short stories of simple 

construction which, however exci-

ting, would almost certainly prove 

less popular with the public in the 

long-term. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
ONKLAR I PLUMS VÄRLD 
 

I Wodehouses värld finns många 

unga män som för sin försörjning är 

beroende av sina onklar. En del vill 

att de unga männen ska börja från 

botten i deras framgångsrika företag 

och arbeta sig uppåt medan de unga 

männen antingen bara vill leva livet 

eller också ägna sig åt någon konst-

närlig verksamhet som måleri, poesi, 

skönlitteratur eller skådespeleri. Någ-

ra onklar ställer andra villkor för att 

försörja sina unga släktingar, som att 

följa med på dödtråkiga cricket-

matcher trots att man hatar spelet. 

 

Frederick Knott har gjort sig en 

förmögenhet som fårfarmare i Aust-

ralien och talar ständigt och jämt om 

för sin systerson James Datchett hur 

förträffligt livet är i ”kolonierna”. 

Efter att James avslutat sina studier i 

Oxford började han tala om ”James i 

kolonierna” och om hur illa han 

tyckte om ”Young Men Who Ought 

To Be Out Earning Their Livings  

Instead Of Idling At Home.”  James 

hade ingen som helst lust att bli 

fårfarmare i Australien, han ville bli 

författare.  Morbror gick med på en 

kompromiss, han ordnade en lärar-

tjänst vid en liten privatskola, och om 

James kunde behålla tjänsten skulle 

han få stanna kvar i England och ägna 

sig åt författande på lediga stunder. 

Om han däremot inte klarade detta 

skulle det bli första båt till Australien 

och fåren. Hur det hela avlöpte står 

att läsa i Out of School, The Man 

Upstairs, 1914. 

 

Bertie Wooster befinner sig sedan en 

tid i New York dit han skickats av 

faster Agatha för att hindra kusin 

Gussie Mannering-Phipps från att dra 

skam och vanära över släkten genom 

att gifta sig med en vaudevilleaktris. 

Naturligtvis misslyckas han och för 

att fördröja den oundvikliga kon-

frontationen med fastern stannar han 

kvar i metropolen.  

 

Han får många nya bekantskaper, en 

av dem är Corky, Bruce Corcoran 

vars högsta, och hittills ouppfyllda, 

önskan är att bli porträttmålare. 

”Corky managed to get along by 

drawing an occasional picture for the 

comic papers – he had rather a gift for 
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the funny stuff when he got a good 

idea – and doing bedsteads and chairs 

and things for the advertisements. His 

principal source of income, how-

ever, was derived from biting the ear 

of a rich uncle – one Alexander 

Worple, who was in the jute 

business…. 

What Corky kicked at was the way 

the above Worple used to harry him. 

Corky´s uncle, you see, didn´t want 

him to be an artist. He didn´t think he 

had any talent in that direction. He 

was always urging him to chuck Art 

and go into the jute business and start 

at the bottom and work his way up…. 

Meanwhile, by using his utmost tact 

and persuasiveness, he was inducing 

his uncle to cough up very grudgingly 

a small quarterly allowance.”  

 

När så Corky drabbas av den stora 

kärleken uppstår problemet hur man 

ska förmå morbror Alexander att ge 

sin välsignelse, och pengarna. Jeeves 

kommer på en lösning som dock 

resulterar i att morbror själv gifter sig 

med flickan. Detta var exakt vad 

Jeeves hade planerat eftersom han 

inte tyckte hon var lämplig för Corky. 

 

Det har dock det goda med sig att 

Corky äntligen får en beställning, 

nämligen att måla det äkta parets lille 

son. Det färdiga porträttet blir dock 

på intet sätt vad morbror hade tänkt 

sig, ”I gave you this commission, 

thinking that you were a competent 

worker, and this – this – this extract  

from a comic coloured supplement is 

the result!” och han ställer nu ett 

ultimatum,  ”This ends it! If you wish 

to continue this foolery of pretending 

to be an artist because you want an 

excuse for idleness, please yourself. 

But let me tell you this.  Unless you 

report at my office on Monday mor-

ning, prepared to abandon all this 

idiocy and start in at the bottom of the 

business to work your way up, as you 

should have done half a dozen years 

ago, not another cent – not another 

cent – not another – Boosh!” 

 

Just när Corky är på väg att ge slaget 

förlorat och rätta sig efter morbrors 

dekret hörs ett diskret, ”If I might 

make a suggestion, sir!” från Jeeves. 

Han påpekar att porträttet verkligen 

skulle kunna vara en seriefigur och 

föreslår att den ska heta The Adven-

tures of Baby Blobbs. 

Blir en jättesuccé och Corky blir rik 

som ett troll. 

Leave it to Jeeves, My Man Jeeves, 

1919 

 

En av Mr Mulliners otaliga, sextio-

sju enligt Wikipedia, släktingar, bror-

sonen Lancelot har som vi kan se här 

fått sin universitetsutbildning bekos-

tad av morbror Jeremiah som är en 

stenrik picklesfabrikör: ”This Jere-

miah Briggs was Lancelot´s  uncle on 

the mother´s side, and he had always 

interested himself in the boy. It was 

he who had sent him to the 

University; and it was the great wish 

of his heart that his nephew, on 

completing his education, should join 
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him in the business. (Ganska rimligt, 

kan man tycka.) 

  ” ́ The fact is, uncle,´ he said, ́ I have 

mapped out a career for myself on far 

different lines.  I am a poet.´”  

Detta var inte direkt vad morbror 

Jeremiah hade tänkt sig men han 

föreslog att Lancelot i så fall skulle 

skriva vers som kunde användas i 

reklamen för pickles. Lancelot väg-

rade dock att sälja sin själ för snöd 

vinnings skull. Men när han drab-

bades av den stora kärleken till Lord 

Biddlecombs dotter Angela blev han 

villig ompröva sitt beslut. Men hans 

dikter var så långt ifrån vad som 

skulle kunna få folk att köpa pickles 

att morbror kastade ut honom och 

strök honom ur sitt testamente. När 

Lancelot sökte upp lorden för att 

anhålla om den tillbeddas hand och 

denne fick klart för sig den unge 

mannens usla finansiella ställning 

blev han utkastad även här.  Samma 

öde drabbade honom på trappan till 

den sköna Angelas klubb Junior 

Lipstick när också hon fick veta att 

Lancelot var pank. Redan på gatan 

utanför Lord Biddlecombs hus hade 

en man med hornbågade glasögon 

försökt få kontakt, ”If you could 

spare me a moment –––”. Längre 

hade han inte hunnit innan Lancelot 

ryckte till sig mannens paraply och 

kastade in det genom fönstret till 

lordens arbetsrum. Nu när Lancelot 

blivit utkastad för tredje gången och 

han allvarligt övervägde att ta livet av 

sig hördes en vänlig röst ”Oh, come 

now, I wouldn´t say that”.  Det visade 

sig vara den efterhängsne främlingen 

som till Lancelots stora förvåning 

visste exakt vad som hade hänt, 

 ”How did you know?”  

 ”You told me.” 

 ”I?” 

”Your face did. I could read every 

word.” 

 Det var Isadore Zinzinheimer från 

the Bigger, Better, and Brighter 

Motion-Picture Company i Holly-

wood som var på jakt efter en stum-

filmsskådepelare som med en antydd 

ryckning i ena mungipan kunde 

redogöra för ett helt händelseförlopp 

så att det inte skulle behövas några 

textrutor i filmen. 

Lancelot sken upp vid tanken på hur 

den sköna Angela och hennes far 

lorden skulle gräma sig när de insåg 

att de hade ratat en blivande stjärna 

med ett kontrakt på tiotusen dollar i 

veckan. 

Came the Dawn, Meet Mr Mulliner, 

27 september 1927/Spelet kan börja, 

Får jag föreställa Mr Mulliner, 1945 

 

Lancelots karriär blev nog dessvärre 

inte så lång, den första ljudfilmen, 

The Jazz Singer, hade premiär mind-

re än två veckor senare, den 6 okto-

ber. 

 

När Psmiths far dog och det visade 

sig att han var ruinerad fick sonen 

anställning i sin onkels fiskfabrik och 

fick börja från botten vilket grund-

lade ett djupt och innerligt hat mot 

allt vad fisk heter. Han utvecklar 

detta för sin gode vän Mike Jackson;  



25 

 

”I have no doubt that he supposed he 

was doing me a good turn by starting 

me in his fish business, but even what 

little experience I have had of it has 

convinced me that it is not my proper 

sphere. The whisper flies round the 

clubs ´Psmith has not found his 

niche!´” 

 ”I am not,” said Psmith, ”an unrea-

sonable man. I realise that humanity 

has to be supplied with fish. I am not 

averse from a bit of fish myself. But 

to be professionally connected with a 

firm that handles the material in the 

raw is not my idea of a large life-

work. Remind me to tell you some 

time what it feels like to sling 

yourself out of bed at four a.m. and 

go down to toil in Billingsgate 

Market.  No, there is money in fish – 

my uncle has made a pot of it – but 

what I feel is that there must be other 

walks in life for a bright young man. 

I chuck it to-night.” 

 

Detta skildras i Leave it to Psmith, 

1923/ Psmith ordnar saken, 1934, 

som efter diverse förvecklingar slutar 

med att han blir Lord Emsworths 

sekreterare, vinner den skönas hand 

och därmed, som det ju går för alla 

utom Bingo Little, för alltid för-

svinner ur historien. I Birgitta Ham-

mars översättning kallas onkeln far-

bror, men det kallar hon också Sir 

Aylmer Bostock i Farbror Dynamit, 

som då borde ha hetat Oakshott. 

 

Conky Biddle är en bildskön men 

dessvärre ganska korkad ung man, 

Conky kallad efter att hans lärare sagt 

att han hade betong i skallen i stället 

för hjärna. Han har inte haft svårt att 

få arbete men han har aldrig lyckats 

behålla något. 

Han är därför beroende av sin mor-

bror Lord Plumptons välvilja för sin 

överlevnad. 

Lordens stora och av Conky på intet 

sätt delade passion är cricket, vilket 

betyder att den stackars systersonen 

tvingas genomlida ett otal cricket-

matcher och däremellan lyssna till ett 

oändligt flöde av historier om spelet. 

 

På väg hem från en av dessa matcher 

fastnar han i en bilkö och hör en 

kvinnoröst i bilen bredvid högt och 

tydligt utbrista, ”Cricket is not a 

game. It is a mere shallow excuse for 

walking in your sleep.” Han blir 

blixtförälskad, dock inte vid första 

ögonkastet eftersom hon är skymd av 

en storväxt mansperson. 

 

Senare samma dag får han se henne 

utanför morbroderns hus, hon har 

kommit för att be denne om ursäkt för 

att hon råkat köra på honom när han 

skulle visa några pojkar hur man 

spelar cricket. Hon visar sig vara lika 

vacker som sin röst och Conky blir 

helt salig.  

 

Till bådas förvåning träffas de på 

nästa dags cricketmatch, Conky för 

att morbror tvingat honom, flickan 

för att försöka blåsa lite liv i till-

ställningen med sin slangbella. 

Conky hjälper till och de hinner fälla 
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ett antal höga hattar på hedersläk-

taren innan de blir haffade och ställda 

inför klubbledningen och en högils-

ken morbror som kräver att flickan 

flås levande eller, om detta inte skulle 

gå för sig, att hon låses in i ensamcell 

minst tjugo år. När det visar sig att 

den unga damen är amerikanska och 

dotter till en multimiljardär får klubb-

ordföranden kalla fötter och det hela 

rinner ut i sanden. Morbror får trösta 

sig med att kasta ut Conky och göra 

honom arvlös.  

Conkys hederskodex förbjuder ho-

nom att gifta sig för pengar men 

Clarissa, som hon heter, säger att 

pappa har plats för hur många vice-

direktörer som helst bara de är 

kapabla att säga ja eller åtminstone 

nicka när han lägger fram ett förslag. 

How´s That, Umpire?  Nothing 

Serious, 1950 

 

Två rika onklar i Amerika har tröttnat 

på att försörja sina levnadsglada 

lättingar till systersöner och tänker 

därför skicka dem till England för att 

det förhoppningsvis ska kunna bli 

folk av dem. 

 

Bill West vaknar en morgon efter en 

av många blöta kvällar och nätter full 

av ruelse och självrannsakan, beslu-

tar börja ett nytt och bättre liv, 

samtidigt som morbror Cooley Para-

dene, en magnat i pappers- och 

massaindustrin, tröttnar på att för-

sörja diverse mer eller mindre nära 

släktingar. När morbror kallar till 

släktmöte för att tala om att det nu är 

slut på sötebrödsdagarna förklarar sig 

Bill omedelbart villig börja från 

botten i företaget. En något förvånad 

morbror säger, ”´ And you´, boomed 

Mr. Paradene, ´are an idle, worthless 

good-for-nothing. Still. I´ll think it 

over´”.  ”´I can´t understand it,´ he 

muttered. ´Wanting to work! I don´t 

know what´s come over you. I belie-

ve you´re in love or something.´”  

Han blir istället skickad till London 

för att försöka ta reda på varför 

affärerna går så dåligt där trots att 

man har en synnerligen kompetent 

representant på plats.    

Efter diverse komplikationer lyckas 

han faktiskt avslöja svindlaren och 

dessutom finna den stora kärleken 

och vinna morbrors aktning och 

förtroende. 

Bill the Conqueror, 1924/Bill 

erövraren, 1937 

 

Sam Shotter är en levnadsglad ung 

man som visserligen är anställd i sin 

morbrors företag men denne är defi-

nitivt inte nöjd med hur systersonen 

sköter sig. När han kommer på Sam 

med att arrangera en tävling för 

springpojkarna om vem som kan 

sparka högst är måttet rågat, och han 

säger sitt hjärtas mening.  

”´You would. You have been in my 

employment´, proceeded Mr. Pyn-

sent evenly, ´three months. In that 

time you have succeeded in tho-

roughly demoralizing the finest 

office force in New York.´ – ́ And yet 

I am fond of you, Sam,´ resumed Mr. 

Pynsent after a brief pause. –  ´But´, 
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went on Mr. Pynsent, ´I feel that I 

shall like you even better three thou-

sand miles away from the offices of 

the Pynsent Export and Import 

Company. We are parting, Sam – and 

immediately.´” 

Lord Tilbury i London är angelägen 

om en affär med morbror och har 

därför gått med på att anställa Sam i 

sitt tidningsförlag Mammoth Pub-

lishing Company och Sam uttrycker 

sin tacksamhet för morbroderns 

omtanke och lovar att göra sitt bästa. 

”´You´d better,´ returned  Mr. Pyn-

sent, unmelted. ́ It is your last chance. 

There is no earthly reason why I 

should go on supporting you for the 

rest of your life, and I do not intend 

to do it.´”   

Sams vidare öden och äventyr står att 

läsa i den första berättelsen om 

Valley Fields. 

Sam the Sudden, 1925/Sam hos 

tidningskungen, 1935 

 

Här har vi alltså en samling onklar, de 

flesta morbröder och mer eller mind-

re, mest mer, otrevliga. Ett lysande 

undantag i det Plumska persongalle-

riet är Farbror Fred, som visserligen 

sätter Pongos sinnesfrid på svåra 

prov, men han gör det alltid i avsikt 

att sprida ljus och glädje.  
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GÖRAN BÜLOW 
 
WODEHOUSE LEVER 2 
 

Inspirerad av Björn Bergströms arti-

kel Wodehouse lever i litteraturen i 

Jeeves 2017 tänkte jag bidra med 

ytterligare ett par exempel på nutida 

författare som påverkats av P. G. 

Wodehouse. 

 

Den ene författaren är Salman Rush-

die, mest känd för boken Satans-

verserna.  

 

Här följer ett utdrag ur en intervju 

med Salman Rushdie i The New 

York Times 17 september 2015: 

 

What books are currently on your 

night stand? 

“Between the World and Me,” by Ta-

Nehisi Coates, which I just finished 

and which impressed me; “Genghis 

Khan,” by Jack Weatherford, which 

is next up; “The White Album,” by 

Joan Didion, which is great to redis-

cover, and as good as I remembered 

it being; “The Heart of a Goof,” by P. 

G. Wodehouse, which can actually 

make me care about the game of golf, 

at least while reading it; and “Hum-

boldt’s Gift,” by Saul Bellow, which 

seems to be on the night stand more 

or less permanently. 
 

What’s the last book that made you 

laugh? 

P. G. Wodehouse’s “Code of the 

Woosters,” which also contains the 

speech which Christopher Hitchens 

(and I) believed to be the greatest 

anti-Nazi diatribe in English litera-

ture: 

“The trouble with you, Spode, is that 

just because you have succeeded in 

inducing a handful of half-wits to 

disfigure the London scene by going 

about in black shorts, you think 

you’re someone. You hear them 

shouting, ‘Heil, Spode!’ and you 

imagine it is the Voice of the People. 

That is where you make your 

bloomer. What the Voice of the 

People is saying is: ‘Look at that 

frightful ass Spode swanking about in 

footer bags! Did you ever in your puff 

see such a perfect perisher?’ ” 

Och här är utdrag ur Rushdies senaste 

bok Golden House utgiven septem-

ber 2017: 
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Ur Chapter 16: "Great Neck, Little 

Neck, raised thoughts of Gatsby in us 

all, and though we did not drive by 

Remsenburg, where P. G. Wode-

house had lived for so many years 

during his post-war exile from Eng-

land, we often imagined, as we drove, 

a fictional universe in which Fitz-

gerald’s and Wodehouse’s creations 

might visit one another. Bertie 

Wooster and Jeeves might have intru-

ded on the rarefied world of the Eggs, 

silly-ass Bertie stepping into sensible 

Nick Carraway’s shoes, and Regi-

nald Jeeves the fisheating, Spinoza-

loving gentleman’s gentleman and 

genius finding a way to give Jay 

Gatsby the happy-ever-after ending 

with Daisy Buchanan for which he so 

profoundly longed." 

 

Ur Chapter 27: "My laugh caused 

Kinski to draw himself up in what I 

understood from my long familiarity 

with the works of P. G. Wodehouse 

to be high dudgeon. ‘I amuse you?’ 

he enquired as severely as one of 

Bertie Wooster’s formidable aunts. I 

waved my hands, no, no, not at all, 

and controlled myself." 

 

Ur Chapter 32: "The second reason 

was to visit the grave of P. G. Wode-

house, he said. (That got my 

attention. Wodehouse, so beloved of 

my parents and myself. Wodehouse, 

who had also come to mind when 

Kinski sat in that chair.) Mr Wode-

house is very popular back home, 

Mastan said. His tombstone is a 

marble book engraved with the 

names of his characters. My favourite 

is not there, however. Miss Madeline 

Bassett who thought the stars were 

God’s daisy chain. But she is a minor 

character. I, also, myself. The same. 

Mine has always been a strictly 

supporting role." 

 

Den andre författaren jag tänkte 

nämna är 2017 års Nobelpristagare, 

Kazuo Ishiguro.  

 

Här följer ett utdrag ur Svenska Aka-

demiens ständige sekreterares Sara 

Danius presentation vid nobelprisut-

delningen 10 december 2017: 

 

Ishiguros berättelser är som mentala 

avklädningsnummer. Återstoden av 

dagen, som väl är den mest berömda 

romanen, den inleds som en bok av P. 

G. Wodehouse och berättar om en 

engelsk butler som är på väg till en 

gammal bekant. Innan vi vet ordet av 

är vi också på väg, rätt ned i existen-

sens avgrund.  

 

Och här ett utdrag ur en intervju gjord 

av Jessica Gedin med bibliotekarien 

Jenny Lindh och författarinnan Maj-

gull Axelsson under nobelmiddagen: 

 

Jessika Gedin: Han (Ishiguro) har ju 

alltså blivit anklagad för att inte ha 

nå’n humor, hela Svenska Akade-

mien och Sverige har blivit ankla-

gade för att inte ha nå’n humor, av en 

journalist på Washington Post som 

skrev att priset återigen ytterligare ett 
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år gick till en författare som skriver 

om ”tiden, minnet och dödligheten, 

kallt rostat bröd och ensamma figu-

rer, som stirrar på fula tapeter”.  

 

Jenny, Ishiguros humor, hur står det 

till med den? 

 

Jenny Lindh: Jag älskade det an-

greppet. Det var så roligt. Jag tänker 

Svenska Akademien, de måste ha 

skrattat ännu mindre den här hösten. 

Nästa år så, jag vet inte, då kanske det 

är en så’n här kriskonsult från Säffle 

som får litteraturpriset. Men Ishi-

gurohumorn: Faktum är att han är 

oerhört rolig när han vill. En av in-

spirationskällorna till Återstoden av 

dagen är ju ärkehumoristen P. G. 

Wodehouse.  

Majgull Axelsson: Ja, det är klart 

(skratt). 

 

Jenny Lindh: Och jag menar, alla ni 

som har läst den vet ju: De här par-

tierna när den stela butlern Stevens 

försöker lära sig skämta till exempel, 

de är ju oerhört tragikomiska. Det 

finns en novell i novellsamlingen 

Nocturner som är bland det roligaste 

som jag har läst nå’nsin, faktiskt. Det 

är som en Woody Allenfilm, fast 

bättre.  

 

Majgull Axelsson: Den har inte jag 

läst, men jag håller med dig om att 

den här butlern skulle inte vara möj-

lig utan P. G. Wodehouse, förstås. 

 

Jag drar samma slutsats som Björn 

gjorde i fjolårets Jeeves:  

 

Wodehouse lever! 
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TOMAS PRENKERT  
 
PLUM PÅ TAPETEN VID NOBELPRISUTDELNINGEN 
 
När Nobelpriset överlämnades till 

Kazuo Ishiguro den 10 dec 2017 hölls 

högtidstalet av Svenska Akademiens 

ständiga sekreterare Sara Danius 

(som också är professor i litteratur-

vetenskap). I sitt tal nämnde hon P. 

G. Wodehouse: ”Återstoden av 

dagen”, som väl är den mest 

berömda romanen, den inleds som en 

bok av P. G. Wodehouse och berättar 

om en engelsk butler som är på väg 

till en gammal bekant. Innan vi vet 

ordet av är vi också på väg, rätt ner i 

existensens avgrund. 

 

Det är två saker jag noterar: 

- Att Kazuo Ishiguro refererar till 

Wodehouse. 

- Att Sara Danius uppmärksammat 

detta och lyfte fram det i sitt tal. 

 

Det är mycket glädjande att hon 

nämnde Wodehouse i ett tal som 

sändes i TV över hela världen. Hon 

anser uppenbarligen att Wodehouse 

är så välkänd att hon utan vidare kan 

referera till honom, också då talet 

kanske mer riktades till en litterär elit 

än till gemene man. De andra 

författare som hon nämnde i talet var: 

Jane Austen, Franz Kafka, Charles 

Dickens, Charlotte Brontë, George 

Eliot, Marcel Proust, James Joyce 

och Virginia Woolf, alla giganter i 

litteraturhistorien. De kanske inte alla 

är så lästa idag (utom Jane Austen). 

Hur som helst så har Plum hamnat i 

ett utsökt sällskap när Sara Danius 

nämner honom i samma tal som dessa 

författare. Det indikerar att även 

Wodehouse tillhör en litterär kanon 

som alla borde vara bekant med, ur 

Svenska Akademiens synvinkel. 

 

Jag tror inte att Sara Danius åsyftade 

någon speciell bok av Wodehouse, 

utan talade allmänt om hans böcker, 

inte minst berättelserna om Jeeves 

och hans uttrycksfulla språk, och 

hans unge herre Bertie som blandar 

högtravande formuleringar med 

slanguttryck.  

 

Tillbaka till den första punkten: I det 

första kapitlet i Återstoden av dagen 

så är den tydligaste parallellen till 
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Wodehouse just relationen mellan 

butlern och hans herre, i detta fall en 

amerikan, Mr Farraday. Butlern, Mr 

Stevens, lever kvar i det förgångnas 

glans och storhet, under Lord Dar-

lingtons tid. Han är högst angelägen 

om att hålla på etikett, stil och 

värdighet och är mycket medveten, 

och stolt över, sin feodala position. 

Detta är lätt att avläsa i hans språk 

och formuleringar. Hans nye herre, 

en rik amerikan, är i motsats till detta 

inte så hemmastadd i den brittiska 

adelns sätt att uttrycka sig och dess 

uppförandekod. Här förekommer 

kontraster mellan Mr Farradays 

ibland ganska vulgära språk och 

butlerns värdiga svar, precis som i en 

del dialoger hos Wodehouse mellan 

Bertie och Jeeves.  Jag skulle tro att 

det är detta Sara Danius främst avsåg. 

Att Jeeves egentligen var ”a gentle-

man´s gentleman”, inte butler har 

ingen betydelse här.  

 

I romanens andra kapitel så delger Mr 

Stevens oss sina åsikter om vad som 

konstituerar en verkligt stor butler. 

Han berättar bl.a. om Hayes Society, 

ett exklusivt sällskap för de största 

bland butlers, som Ishiguro hittat på. 

En formulering i detta kapitel fick 

mig att rycka till, på grund av den 

mycket tydliga referensen som Ishi-

guro gör till Plum. Mr Stevens reflek-

terar över vilka egenskaper som man 

kan förvänta sig hos en stor butler: ”I 

refer to things such as good accent 

and command of language, general 

knowledge on wide-ranging topics 

such as falconing or newt-mating.  

Det är tydligt att Ishiguro har läst 

Wodehouse och refererar till Jeeves 

och hans djupgående kunskaper om 

The aquatic members of the family 

Salamandridae which constitutes the 

genus Molge (Right Ho, Jeeves). 

Plum skrev också om falkjakt, men 

där förekom inte Jeeves. 

 

Mr Stevens vänder sig dock emot 

idealet att en butler bör veta allting: 

In one regrettable case, which I 

myself witnessed, it had become an 

established sport in the house for 

guests to ring for the butler and put 

to him random questions of the order 

of, say, who had won the Derby in 

such and such a year, rather as one 

might to a Memory Man at the music 

hall. Också här är allusionen till 

Jeeves uppenbar, (The Inimitable 

Jeeves: – Good Lord, Jeeves! Is there 

anything you don’t know?  – I could 

not say, sir.), även om den beskrivna 

händelsen inte förekommer i någon 

Jeeveshistoria. 

 

Sara Danius kanske också hade lagt 

märke till dessa referenser i det andra 

kapitlet. I så fall är hon mycket väl 

bekant med Wodehouse, vilket är 

ytterst lovvärt. Under många år har 

WodehouseSällskapet i Sverige före-

slagit att Wodehouse ska tilldelas 

Nobelpriset. Akademien har dock 

beslutat att inte dela ut priset postumt. 
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Detta tal kan väl ändå sägas vara en 

sorts hedersomnämnande? 

 

I sitt tal tog Sara Danius upp det 

mänskliga minnet. Hon menade att 

Proust och Woolf försöker att bärga 

det förflutna. Hon jämförde med 

Ishiguro och menade att han i sina 

berättelser låter oss färdas som i 

dykarklockor och göra fynd i glöms-

kans hav. Han visar oss hur vi umgås 

med det förflutna och också att vi 

måste glömma för att överleva. 

 

Man kanske kan lägga till att även 

Wodehouse gestaltade en fiktiv, för-

gången värld, som kanske aldrig ens 

existerat. Hans syfte var: Att roa oss, 

få oss att skratta åt allt nonsens, alla 

krumbukter som gestalterna i hans 

värld har för sig, men samtidigt får 

han oss att omfamna dem med värme 

och sympati trots alla deras svag-

heter. Plum är enbart ute efter att roa, 

aldrig oroa. Och även om hans 

gestalter lever i en förgången värld så 

framstår de som märkligt levande för 

oss läsare, även idag. Vi känner igen 

oss själva och andra. Världen har för-

ändrats men människan är i grunden 

sig ganska lik, och livet för oss, också 

idag, blir mycket lättare att leva när 

dagens bekymmer lättas upp med den 

glädje som Wodehouse skänker oss. 

Wodehouse var dessutom en formu-

leringarnas mästare och har verkligen 

förtjänat att uppmärksammas av 

Svenska Akademien! Tack Sara 

Danius! 
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BENGT MALMBERG 
 
KVINNOSKILDRINGAR OCH TYPER I WODEHOUSES BÖCKER  
                                     

När P. G. Wodehouses författarskap 

analyseras blir hans olika huvudper-

soner ibland föremål för en bedöm-

ning av vilken person som är roligast 

– eller mest berömd i böckerna. En 

centralgestalt kommer man inte för-

bi, Jeeves! Han har blivit en av 

världslitteraturens mest kända figu-

rer av delvis samma skäl som Sher-

lock Holmes. De är båda de stora 

problemlösarna i litteraturen och på 

samma sätt överintelligenta. Bertram 

Wooster som huvudperson och be-

rättare i sina böcker, av många be-

traktad som Wodehouses ”alter ego”, 

kommer lite i bakgrunden trots att det 

är han som berättar om sina 

upplevelser. Jeeves är enligt min 

uppfattning en ganska könlös person 

med kunniga men lite stela repliker 

och stort egoistiskt intresse i alla 

Berties problem. 

 

Berömd är också den timide Lord 

Clarence Emsworth på Blandings 

Castle, som också förknippats med 

Wodehouse själv, avskyr stora säll-

skap och drar sig undan till sitt bib-

liotek och Dronningen. Clarence är 

något av en rolig tönt som endast un-

dantagsvis visar beslutsamhet. Han 

balanseras av två klipska ädlingar, 

The Hon. Galahad Threepwood och 

Lord Frederick Ickenham som alltid 

kan lösa problemen. 

 

Ser man på Wodehouses författar-

skap noterar man att det nästan alltid 

är männen som står i centrum. Från 

drönarklubben, de utstuderade lor-

derna, ungkarlarna på jakt efter en 

flicka, Mulliners släktingar, golfare 

och andra udda personer. Kvinnor i 

centrala roller är färre. Det finns kri-

tiker som till och med påstår att Wo-

dehouse är antifeminist i sitt förfat-

tarskap, det vill säga förringar deras 

betydelse.  

 

Francis Donaldson skriver i sin bio-

grafi 1982, att hans värld ”is purely 

masculine fantasy” som kvinnor ”as a 

whole do not care for”. De har en 

annan humor än de farsartade histo-

rier han berättar om männens upple-

velser. Är kvinnornas roller i histo-

rierna verkligen mindre centrala? 

Många kvinnor läser Wodehouse 
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med utbyte! Jag skall försöka analy-

sera hur det förhåller sig därmed. 

Samspelet män-kvinnor är ju nästan 

hela tiden centralt i romanerna! 

 

Skolhistorier om pojkar grund-

läggande. 

Vissa analytiker har påstått att Wo-

dehouse under hela sitt författarskap 

påverkats av skolans hederskodex om 

kamratskap, lojalitet och manliga 

värderingar, framför allt i Jeeves- och 

drönarhistorierna. Embryot till 

romanerna med inriktning på föräls-

kelser och möten mellan män och 

kvinnor hittar man först i lång-

novellen The Gem Collector 1909 

med en flicka i centrum. Där finns 

alla ingredienser som senare ingår i 

Blandingsberättelserna, med intrig, 

miljö och persongalleri. I den första 

Blandingshistorien Something Fresh 

1915 möter man en kvinna i en 

huvudroll. Joan Valentine är intelli-

gent, har humor och är en stark ka-

raktär. Hon konkurrerar med deckar-

författaren Ashe Marson i handling-

en. Boken blev mönsterbildande för 

Wodehouse i sextio år till hans död 

1975. 1920-30 talen dominerades av 

kärlekshistorier, men också i Mul-

linerberättelserna får kvinnor cent-

rala roller. I golfhistorierna är män-

nen mera i centrum av förståeliga skäl 

med ett undantag: den muskulösa 

Agnes Flack.  

 

Dr Bensen har i Women in Wode-

house 1991 gett exempel på olika 

kvinnotyper  i  historierna. Han skri- 

ver om kontrollerande äldre drakar, 

hurtfriska damer med fysiska kvali-

teter, romantiska våp, unga frimo-

diga flickor eller en ärlig, frisk ung 

kvinna utan pengar men med råg-

blont hår, hasselnötbruna ögon och 

smilgropar. De som dyrkar dem är 

lagom begåvade unga män i karriä-

ren eller enbart drönare. Men det 

finns inga kvinnliga motsvarigheter 

till The Hon. Galahad Threepwood 

och Lord Frederick Ickenham. 

  

Genomgående går hans beskriv-

ningar av kvinnorna djupare in på 

deras karaktärer än männens. De har 

djupare tankar, ofta större intelligens 

och bättre omdöme och hamnar inte i 

pinsamma situationer som drönarna. 

De uppvisar också mycket mera 

empati än männens ”kamratskap”. 

Man noterar också att männen får 

vissa karaktärsdrag. Sympatiska el-

ler ibland osympatiska lorder i svin-
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branschen, drönare med ett mini-

mum av intelligens men med goda 

syften. Förädlade karaktärer finns i 

form av pastorsadjunkter, yngre män 

med idrottslig bakgrund och så 

vidare. Och manliga betjänter och 

hovmästare av alla storlekar, ofta 

intelligenta.  

  

Wodehouses personliga bakgrund 

Hans barndom innebar vistelse hos en 

rad släktingar, ofta äldre kvinnliga 

sådana. Sin mor såg han sällan fram 

till femton års ålder. Hans asexualitet 

betonas ibland i biografier och 

återspeglas delvis i hans böcker. Inga 

berättelser innehåller någon form av 

sex, och en sängs främsta uppgift är 

att erbjuda ett nödvändigt gömställe. 

Men det finns några smärre 

antydningar i texterna. 

 

I Doctor Sally 1932 tar Wodehouse ut 

svängarna en aning. Sally Smith är en 

ung doktor som också spelar golf, 

självständig och på sin vakt mot unga 

sysslolösa män. Hon möter Bill 

Bannister som faller för henne, men 

hon tar honom inte på allvar när han 

förklarar sina känslor. Sally fort-

sätter sin analys: ”Now tell me all 

about your sex-life,” said Sally. Bill 

recoiled. ”Stand still.” - ”I won´t 

stand still.” said Bill explosively. 

”Then move about,” said Sally equa-

bly ”but give me the information I 

asked for.” Bill eyed her austerely. 

”Don´t you know the meaning of the 

word ´reticence´ ” he asked. - ”Of 

course not. I´m a doctor.” Bill took a 

turn up and down the room. ”Well, 

naturally,” he said with dignity, hal-

ting once more, ”I have had – er – 

experiences – like other men.” Sally 

was at the stethoscope again. ”Um-

hum” she said. - ”I admit it. There 

have been women in my life.” – ”Say 

ninety-nine”, - ”Not half as many as 

that! cried Bill, starting.  

Wodehouse hanterar det sexuella 

missförståndet på sitt sätt med miss-

förstånden i samtalet! 

 

I Heavy Weather 1936 (Åska i luften 

1936) misstänker Lady Constance sin 

bror Galahad som levt ett glatt liv 

bland teaterflickor att Dolly Hender-

sons dotter Sue Brown möjligen kan 

tänkas vara hans dotter vilket han 

kallt förnekar.  

 

I Ring på Jeeves 1953 spekulerar 

Rory och hans fru Monica: 

”Ha! I have it now. I see it all. The rift 

between Bill and Biggar is due to the 

baby.”- ”What on earth are you 

talking about?” – ”Bill´s working in 

close relationship with Biggar´s 

daughter, The apple of Biggar´s eye, 

a poor, foolish little girl who loved 

not wisely but too well. And if you are 

going to say that girls are wise 

nowadays, I reply ´Not one brought 

up in the missionary school at 

Squalor Lumpit´. In those mission-

nary schools they explain the facts of 

life by telling the kids about the bees 

and the flowers till the small brutes 

don´t know which is which.” – ”For 

heavens sake, Rory.” – ”Mark how it 
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works out with the inevitability of 

Greek tragedy or whatever it was that 

was so inevitable. Girl comes to 

England, no mother to guide her, 

meets a handsome young English-

man, and what happens? The first 

false step. The remorse … too late. 

The little bundle.” Närmare sex och 

dess konsekvenser kommer inte 

Wodehouse. När han skildrar Bingo 

Littles äktenskap och dess resultat är 

det betydligt försiktigare. 

 

Ytterligare ett exempel på hur Wo-

dehouse försiktigt hanterar förhål-

landet män-kvinnor. I Jill the Reck-

less 1921 (Dick Underhills fästmö 

1923) beskriver han hur Jill dras till 

sin fästman Derek Underhill under en 

biltur: ”The touch of his body against 

hers always gave her a thrill, half 

pleasurable, half frightening. She had 

never met anybody who affected her 

this way as Derek did. She moved a 

little closer and felt for his hand.”  

 

Robert McCrum i biografin Wode-

house, a Life 2004:  

När han trettiotre år gammal träffa-

de Ethel på en “blind date” som en 

vän arrangerat 3 aug. 1914 mötte han 

en fyra år yngre änka, skåde-

spelerska, livlig och utåtriktad, inte 

speciellt vacker men fin figur, som 

klädde sig väl och älskade att dansa. 

Men hon var också märkt av att ha 

förlorat två tidigare makar och hade 

en ung tioårig dotter inackorderad 

hos en syster i England. En kvinna 

som appellerade till Wodehouses 

romantiska kvinnoideal.  

Wodehouse, som ännu inte kommit in 

i teatervärlden, var hennes raka 

motsats, lugn, blyg och skygg, samt i 

motsats till henne välutbildad. Han 

var sparsam, hon slösaktig. Gemen-

samt var bristen på kontakt med för-

äldrarna i barndomen. Wodehouse 

tilltalades av hennes sårbarhet men 

också av den sociala, utåtriktade 

sidan. Tidigare hade Wodehouse haft 

någon liten romans som inte lämnat 

några spår alls efter sig, men med 

Ethel blev det annorlunda under 

hennes fasta ledning. Knappt två 

månader efter deras första träff gifte 

de sig i ”The Little Church Around 

the Corner”. Han tycks knappt ha 

varit medveten om hela händelsen 

och skrev första dagen på smekmå-

naden till sin vän Bradshaw: ”Excuse 

delay in answering letter. Been busy 

getting married to Ethel Milton.” 

Han hade redan glömt hennes efter-

namn? 

 

Hans syn på äktenskapet framgår när 

han låter Ann Chester i Piccadilly Jim 

säga: ”Jag ser det som ett kom-

panjonskap mellan två kamrater som 

känner varandra väl och litar på 

varandra. Rätta sättet att betrakta 

äktenskapet är att först och främst 

komma ihåg, att det inte är fråga om 

romantik och passion. Och sedan leta 

reda på någon som är snäll och rar och 

trevlig och levnadsglad och villig att 

göra en lycklig.” Liknande inställning 

har Frederick Ickenham i Farbror 
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Fred i vårhumör: ”Enda sättet att 

säkra ett lyckligt äktenskap är att göra 

det helt klart från början vem som 

skall vara kapten på skutan. Min egen 

kära hustru avgjorde den frågan redan 

under vår smekmånad, och vårt äk-

tenskap har varit ett idealt 

arrangemang”. Bättre kan knappast 

Wodehouses eget äktenskap beskri-

vas. Och i en rad av böcker återkom-

mer han till detta, att om de båda 

kontrahenterna varit barndomskam-

rater så är förutsättningarna upp-

fyllda. Tillit och kamratskap är vikti-

gare än passionen. 

 

Bertie Wooster råkar ofta ut för 

kvinnor som vill utveckla honom, 

och även Bingo Little drabbas av en 

viljestark kvinna. Mera sällan upp-

träder en ung man med stark beslut-

samhet att vinna den han fattat tycke 

för, och lyckas först då han tillgriper 

Ickenham-metoden: en beslutsam 

kram samt kyssar över hela anletet. 

Psmith under sin vistelse på Blan-

dings är undantaget genom sin he-

derskodex mot kvinnor.                                                                    

    

Beslutsamma yngre kvinnor 

Bland dessa intar några en särställ-

ning. Florence Craye, som förpestar 

livet för Bertie Wooster (fyra förlov-

ningar) och betraktar honom som en 

mindre lämplig äktenskapskandidat 

men som skulle kunna danas i 

lämplig riktning genom studier i 

filosofi. Vanessa Cook har ambitio-

nen att ”torrlägga” Bertie från hans 

alkoholvanor. Honoria Glossop med 

sin tordönsstämma har liknande am-

bitioner men Bertie räddas av hen-

nes pappas fasa för att få Bertie till 

svärson. Detsamma gäller Pauline 

Stoker med sin far. Pauline Stoker är 

en förslagen miljonärsdotter som är 

den enda som sökt skydd i Bertie 

Woosters säng iförd hans lila pyja-

mas, i Thank you, Jeeves 1934.  Och  

                   Pauline Stoker 

 

den robusta golfspelerskan Agnes 

Flack använder de svaga männen för 

att äkta sin hjälte Sidney McMurdo. 

 

Ambitiösa kvinnliga författare dyker 

upp då och då och söker genom 

männen få PR för sina alster: Leila 

York, Daphne Morehead och inte 

minst Rosie M Banks, maka till 

Bingo Little. Den viljestarkaste av 

alla unga kvinnor är dock tveklöst 

Roberta ”Bobbie” Wickham, som 

Bertie karaktäriserar som en tidsin-

ställd bomb. Hon skyr inga medel att 

få sin vilja igenom, vare sig det gäller 
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att förmå en uppvaktande kavaljer att 

stjäla en polishjälm eller antyda ga-

lenskap hos en ung man för att slippa 

hans uppvaktning. Speciellt framträ-

der hennes egoistiska hänsynslöshet i 

novellerna Dudley blir åter normal 

och Mr Potter på vilokur. I den se-

nare spelar hon hänsynslöst ut en 

uppvaktande parlamentskandidat 

mot en överansträngd förläggare för 

att undslippa den korrekte politikern 

som hennes mor hoppas på. Hon 

demonstrerar en total brist på 

samvete med en ljuv hänsynslöshet 

gentemot dem som hon vill utnyttja. 

En jämlike har hon i Stephanie 

”Stiffy” Byng. Dessa två avviker 

märkbart från de normala unga 

kvinnorna, och visar att Wodehouse 

kunde skriva med självständiga 

kvinnor i centrum för handlingen. En 

mycket dominant kvinna är Princess 

Heloise von und zu Dwornitzcheck, 

styvmor till Joe Vanringham i Som-

marpippi, och porträttet är ovanligt 

osympatiskt hos Wodehouse.   

                  

Det finns yngre sympatiska kvinnor 

som dominerar romanerna: Jill 

Mariner i Dick Underhills fästmö, 

Ann Chester i Piccadilly Jim, Eve 

Halliday i Psmith ordnar saken, Jill 

Wyvern i Ring på Jeeves. Sally 

Nicholas i The Adventures of Sally 

visar både styrka och empati då hon 

tar hand om en svag man och satsar 

sin ärvda förmögenhet.  

En återkommande typ är också den 

”olämpliga” flickan från scenen med 

Sue Brown i spetsen.  

En av de kriminellt lagda kvinnorna 

med stor handlingskraft finner man i 

historierna med Dolly Molloy, 

experten på knockoutdroppar och 

tunga tobaksburkar som hon använ-

der för att sätta motståndarna ur spel. 

Wodehouse är speciellt förtjust i att 

använda Dolly Molloy och hennes 

make ”Soapy” som förekommer i 

fem romaner. En annan listig kvinna 

är Aileen ”Smooth Lizzie” Peavey i 

Psmith ordnar saken som till och 

med lyckats dupera Lady Constance. 

                                                           

Lady Constance har dock i sina ljusa 

stunder också mänskliga drag som då 

hon pepprar Beach med ett luft-

gevär. Men hennes värld bryter 

samman då Galahad antyder, att 

Clarence blivit förtjust i Beachs 

systerdotter Maudie och funderar på 

giftermål. Det skulle vara en kata-

strof då hela hennes värld kretsar 

kring noblesse oblige med uppgiften 

att hålla det sociala livet på Blan-

dings vid en korrekt nivå trots bro-

derns ofta bisarra handlingar. Och att 

kontrollera alla yngre släktingars 

romanser. Lord Emsworths nio syst-

rar är alla viljestarka som Julia Fish, 

Hermione Wedge och Georgina 

Alcaster (hon med tretton hundar). 

 

Agatha Gregson, Berties faster är ett 

gissel som aldrig låter någon sätta sig 

på näsan och hunsar Bertie oav-

låtligt. Undantaget är när hon be-

stjäls på sina pärlor av en förment 

syster till en präst. Agatha har fått de 
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flesta negativa epiteten i skildringar-

na: röst som en sergeant, öga som en 

piraya, äter krossat glas och gör 

människooffer vid fullmåne, dödar 

råttor med sina tänder, en mänsklig 

bitsk sköldpadda etc. Agathas syster 

Dahlia Travers visar mjukare drag 

men driver också benhårt igenom 

sina önskningar. De två har rollen att 

förpesta Bertie Woosters liv. 

            

Den i min mening allra värsta skräck-

ödlan i Wodehouses berättelser är 

tveklöst Lora Delane Porter i The 

Coming of Bill 1920. Hon är totalt 

dominant och uppvisar rent rasistiska 

drag utifrån målet att få tag i en man 

som kan avla fram den perfekta 

dottersonen, ”The White Hope” som 

amerikanska titeln lyder. En mycket 

udda kvinna i Wodehouses 

berättelser som kanske fanns på 

1920-talet. 

         

Yngre starka småflickor utmärker sig 

i två berättelser: Gladys som inger 

Lord Emsworth mod att trotsa såväl 

Constance som trädgårdsmästaren 

Angus McAllister. Och Peggy 

Mainwaring som radikalt ändrar 

Berties planer på att adoptera en 

flicka. Vid besöket på hennes flick-

skola visar hon sitt rätta jag, en yngre 

”Bobbie” Wickham, och han blir helt 

botad. Motsvarande yngre män finns 

endast i skolromanerna. 

 

Jämför man de osympatiska lorder-

na, Sir Alaric Dunstable, (kanske den  

mest  osympatiske),  Lord  Tilbury  i 

 

Aunt Agatha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunt Dahlia 

 

 

Mammutbolaget och Sir Gregory 

Parsloe-Parsloe med drakarna så 

finns ändå hos drakarna mera av 

uppfostran. Lorderna däremot är rätt                     
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korkade i sin egoism och sir Alaric 

oerhört ohövlig. Sir Roderick Glos-

sop, psykiatrikern som har Bertie som 

sin favoritdåre, är en fin karikatyr 

som blir alltmer mänsklig i böc-

kerna. Kanske mest sympatisk är 

däremot den intelligente Psmith som 

Wodehouse tvingades överge efter-

som han får gifta sig med Eve 

Halliday sedan den förträfflige Ru-

pert Baxter eliminerats efter sin 

nattliga offensiv med blomkrukor 

mot Lord Emsworths sovrum i Wode-

houses kanske roligaste bok Psmith 

ordnar saken   enligt många. En om- 

röstning  i TWS  i  USA under våren 

2018 utnämnde boken till hans bästa. 

 

 

 

 

 

Sammantaget använder sig Wode-

house genomgående av mera person-

ligt tecknade kvinnotyper. De har 

viktiga roller i de teaterinspirerade 

rollspel som hans böcker utgör. 

Drakarna vakar över att döttrar och 

söner inte gifter sig under sitt stånd. 

Mot dem klarar man sig om en 

romantisk onkel med ett sorgligt för-

flutet i sin ungdom rycker in och 

överlistar dem. Männen i dessa be-

rättelser får alltid flickan och slutet 

blir lyckligt, ofta på kvinnornas vill-

kor. Kvinnorna skildras respektfullt 

och känsligt i sina roller, varför 

Wodehouse absolut inte kan beteck-

nas som antifeminist!  

Tvärtom! 
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Vanity Fair, June 1915 

  
WHAT REALLY HAPPENED TO HAMLET 

The Bacon-Shakespeare Controversy Settled at Last 

By Pelham Grenville 

  
HE Baconians say that Shakespeare could not have written the Shakespeare 

plays because he had not the education. 

Mr. Arnold Daly in a recent number of Vanity Fair said that Bacon could not have 

written them because he had not the stagecraft. 

It is just as well to get this controversy settled and remove a powerful temptation 

from the paths of young authors, so here is my theory, which not only gives a 

satisfactory answer to every difficulty but bears also—to anyone with any 

knowledge of the mechanism of the theatre: that is to say, a knowledge of what 

happens before a play is produced on the stage—the obvious stamp of truth. 

Bacon, it will be remembered by historical students, was a man of considerable 

gifts, best known to the reading public of his day as the author of two bright little 

works entitled respectively “The Novum Organum” and “De Interpretatione 

Naturae” etc., etc. 

Like everybody else since Adam, he had the firm conviction that he could write a 

corking play. 

There never has been anyone who did not think that he could write a play and there 

never will be anyone. 

  

O Bacon, in the intervals of Chancellor-of-the-Exchequering, sat down, got out 

the old quill pen, and dashed off a tragedy. Titles were not his forte, so, instead 

of calling it “The Girl from Elsinore," the best he could do was “Hamlet." 

“A hanged good bit of work, by my halidom,” he said to Lady Bacon. “This will 

be a hit.” 

And he began sending it round to the managers. 

The first manager kept it six months, and, when Bacon wrote enquiring about it, 

sent him back a farcical comedy by some other gentleman, regretting that it was not 

in his power, much as he admired it, to produce the same. 

T 

S 
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Bacon sighed, and sent another copy to another manager. 

When a year had elapsed, he wrote, apologizing for seeming in any way to be trying 

to rush the manager, but asking if any decision on his drama “Hamlet” had been 

arrived at. A few days later he received by the same mail his manuscript and a letter 

from the manager’s secretary saying there was evidently some mistake, for no such 

manuscript had ever been received in the office. 

  

Y this time Bacon had begun to realize, as so many others have realized since, 

that things theatrical are inseparable from a sort of brisk delirium usually 

associated only with the interiors of homes for the insane. 

He had just resolved to give the thing up, when, quite unexpectedly, a manager 

wrote asking him to call. 

After waiting three and a half hours in the ante-room, with a crowd of blue-chinned 

persons who told each other how “At John-o’-Groats a year agone come the feast 

of St. Paul, I jumped right in and saved ye show” and “By St. George of England I 

was a riot at Bootle,”—he was shown in to the manager’s private office. 

“Now this what’s-its-name, this ‘Hamlet’ of yours,” said the manager. “It looks 

pretty good to me, by St. James of Compostella. I kind of like it. It’s got the punch.” 

Bacon murmured his gratification. 

“Of course,” added the manager, “it’ll have to be fixed.” 

“Fixed?” 

“Sure. Couldn’t put it on as it stands. The public wouldn’t look at it. You’re new at 

this game, I suppose!” 

  

ACON muttered something about having done a bit of writing. 

“Oh, shucks,” said the manager, “I know all about that. I know a fellow whose 

cousin read a piece by you, the Novum something. But writing plays is quite 

different. No essayist ever wrote a good play. It’s a rule in the theatre that the better 

the stuff a man writes in any other line, the worse he is at writing plays. No, we’ll 

get this thing of yours fixed. I know a lad who’ll do it. Shakespeare’s his name. 

He’s in my company. He’ll put some ginger in it. Now about terms. You get one 

per cent of the gross.” 

Bacon, who as Chancellor of the Exchequer was pretty good at figures, protested 

that one per cent of the gross was not much. 

B 

B 
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“Forget it,” said the manager. “Why, you might make a pile out of one per cent. 

Columbus discovered America so you’ll have the American money as well, and so 

on. Sign here.” 

A shrewd man, Bacon realised at once that there was nothing else for him to do. 

 

 

 

 

 

 

 

HE superstition current in theatrical circles that there was a kind of magic in 

playwriting, and that nobody could fathom the mysteries of the craft unless he 

was one of the small coterie who spent their time in the Mermaid Tavern buying 

sack for managers, was too strong for him. 

He knew his “Hamlet” was good, but he also knew that he would never get it 

produced unless he consented to hand it over to the men who had been “twenty 

years in the business, and knew it all,” to do what they liked with it. So he signed 

the contract, and the manager sent round to the Mermaid for Shakespeare. 

Shakespeare read the manuscript, then and there. 

“The finish is weak,” he said. “No pep. What you want to do is to have the whole 

bunch jump on each other and everybody kill everybody else. I’ll fix it.” 

“But surely,” said Bacon, “isn’t that all a little improbable?” 

“It doesn’t matter whether it’s improbable,” said Shakespeare, coldly. “It’s what 

the public wants. It’s good stuff. Now, you make Hamlet loony. That won’t do. Do 

you think matinée girls are going to worship a nut?” 

“But it’s in the character. His sufferings drove him mad.” 

  

 

ACK to the egg, you’re not hatched yet. Check his sufferings with your hat. 

What he’s going to do is to pretend he’s crazy, see? Everybody’s fooled but 

the audience. Gives a chance for comedy, too. Make the girl loony, if you like. I’ll 

T 

“B 
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write in a scene where he joshes those two college friends of his. Now what about 

this ‘To be or not to be’ speech? The public don’t like soliloquies. I guess I’ll cut 

that. No, I guess it’ll have to stand. It gives the stage-hands a chance to set the scene 

back of the front-cloth. But if it’s to stay in, it wants to be longer. I’ll write in a line 

or two. How’s this for a line: ‘Or to take arms against a sea of troubles’?” 

 

UT you can’t take arms against a sea. It’s a mixed metaphor.” 

“Never mind, it’s a good acting line. In it goes. Well, there we are for a start. 

I’ll take the script off to the Mermaid and be thinking up some other 

improvements.” 

Bacon went home and tied a vinegar-soaked kerchief round his forehead. 

He did not attend the opening of “Hamlet” or any subsequent performance. 

That, I think, is undoubtedly the solution of the controversy which has caused so 

much good ink to be spilled and so many homes to be broken up. 

We know what theatrical managers are to-day, and we know what they were like 

in old Greece, for it is on record that even Aristophanes only succeeded in getting 

his first play produced by allowing a since forgotten, but then established, dramatist 

to put his name to it. 

Is it likely that conditions were any different in the days of Elizabeth? We trow not, 

by our halidom, and by other of our personal possessions. 

  

OTHING is more likely than that Bacon should write a play, and nothing is 

less likely than that the managers of his day should permit it to see the 

footlights unfixed by the twenty-years-in-the-business brigade. 

One does not wish to think hardly of Shakespeare, so we may assume that he did 

offer to have the bills read as follows: 

HAMLET 

by 

WILLIAM SHAKESPEARE 

and Francis Bacon 

  

but Bacon, after attending one or two rehearsals, absolutely refused to have his 

“B 

N 
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name connected in any way with the production. 

It has always been a mystery to critics why the author of these plays, capable as he 

was of the most exalted writing, should have inserted lines and scenes in them so 

far below his best standard. 

  

BVIOUSLY they were the good acting lines and the “corking bits” which 

Shakespeare added in the process of “fixing.” 

One of these days a body of scholars will unearth a cryptogram or something 

containing Bacon’s frank opinion of theatrical circles. 

If they do, it will probably be indelibly written on asbestos paper. 

  

-------------------------------------- 

  

Note: together with “All About Shakespeare” from April 1916, incorporated into 

“An Outline of Shakespeare” in Louder and Funnier (1932) 

  

From: www.MadamEulalie.org 

Revised 2015-01-21 
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ROBERT PALM 
 
MIN VÄG TILL WODEHOUSE 
 
Under det glada 50-talet brukade fa-

miljen varje sommar tillbringa ett par 

veckor med pensionatsliv på Hooks 

Herrgård i Småland. Golf, bad och 

utflykter fyllde dagarna, oftast till-

sammans med varje år återkommande 

kompisar. Pappa och jag delade rum 

och kvällarna avslutades alltid med 

litet sängläsning i aftonlampans sken. 

Jag själv var väl 13-14 år och var inne 

i en tung Bigglesperiod. Pappa läste 

oftast någon engelsk författare, okänd 

för mig, men han hette visst Wode-

house. 

 

Då och då, mellan Biggles spännande 

mellanhavanden med arvfienden von 

Stalhein, noterade jag att täcket bred-

vid hoppade upp och ned, när Pappa 

kluckade av skratt inför någon extra 

komisk Plumformulering. Det hände 

till och med att ögonen tårades, något 

som sällan kunde observeras i hans 

normalt strama framtoning. Jag blev 

förstås nyfiken och fick mig ibland ett 

citat till livs, men framförallt rådet 

”läs själv”! Rekommendationen åt-

lyddes (sedan Biggles-boken var slut) 

och från det ögonblicket var jag ju 

fast. Tyvärr minns jag inte längre vil-

ken den första boken var, men jag 

gissar på en Jeevesbok eller möjligen 

en med Mr Mulliner. 

 

De oförlikneliga miljöerna i Wode-

houses böcker gjorde ett djupt och 

varaktigt intryck och stimulerade för-

stås till vidare läsning av de dussin-

tals Plumverk som stod och väntade 

hemma i bokhyllan. Persongalleriet 

med Bertie Wooster, Jeeves, alla inte 

alltför klyftiga medlemmar av Drö-

narklubben, tankspridda lorder och 

ampra fastrar blev snart ett behov att 

permanent få umgås med och for-

made i allt högre grad en gryende 

anglofil. Jag greps framför allt av 

Plums humor, ojämförliga språk-

behandling och förmåga att väva 

intrikata intriger, blandat med sede-

samma små kärlekshistorier, allt mot 

en bakgrund av ett sorglöst förkrigs-

England. 

 

Imitation påstås ibland vara den 

högsta formen för beundran. Det tog 
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sig dessvärre i mitt fall det dåraktiga 

uttrycket att försöka efterlikna Plums 

stil på den enda litterära scen som då 

stod till buds, nämligen uppsatsen. 

Skolpojkarnas krior under denna tid 

var oftast stöpta i formen: ”En dag 

sade Fröken att vi skulle åka till Dra-

maten. Där var mycket folk och en 

korvgubbe. Uffe åt sju korvar” och så 

vidare. Min ambition blev nu att höja 

mig över denna nivå och försöka 

åstadkomma något slags Wode-

housepastisch. Vår lärarinna i svens-

ka uppvisade märkligt nog stort tåla-

mod med detta, möjligen stimulerad 

av det faktum att mitt ordförråd ökade 

påtagligt. En gång frågade hon 

klassen om någon till äventyrs kunde 

hitta någon synonym till ordet 

”sagesman”. Den unge Palm upphov 

då sin späda stämma och föreslog 

”interlokutör”. Jag minns fortfarande 

tydligt hennes min av häpen glädje 

inför detta oväntade spår av bildning. 

(Tack, Plum!) 

 

Även om Birgitta Hammars översätt-

ningar redan då framstod som 

mästerliga, blev det naturligtvis efter-

hand lockande att försöka läsa Plum 

också på originalspråket. Mycket 

slående i lexikon blev det (nyttigt för 

den engelska vokabulären), men 

samtidigt ytterligare ett närmande till  

 

Plum och hans litterära värld. Senare 

tiders resor i England har också ofta 

utvidgats till ett eller annat slott, om 

inte just Blandings Castle så gärna 

inspirerande och sevärda släktingar 

till lord Emsworths eget Tusculum. 

 

Någon gång på 90-talet fick jag höra 

talas om det svenska Wodehouse-

Sällskapet. Golfen spelade på den 

tiden en större roll inom WS, och täv-

lingarna ”Grevskapsmästerskapet” på 

våren och ”Ordförandens Pokal” på 

hösten tillsammans med Åke Skep-

pare, Göran Bülow och andra blev 

spännande höjdpunkter på året. Några 

år i styrelsen gav mig också ytter-

ligare insikt i Plums värld och fram-

för allt stor respekt för den djupa 

kunskap om Wodehouse som finns 

samlad hos Jacob, Sven, Björn, 

Tomas Prenkert och många andra. 

 

En annan höjdpunkt blev då jag fick 

förtroendet att översätta den sista 

ännu icke översatta golfnovellen av 

Plum. Min beundran för Birgitta 

Hammars tolkningar (mer än ”bara 

översättningar”) tilltog under detta 

utmanande men mycket stimulerande 

arbete. Novellen ”Artonde hålet” (En 

Mycket Modern Golfromans) publi-

cerades i Sällskapets antologi ”I 

sällskap med Wodehouse”. (2015).   
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JENZ KJELLBERG 
 
KÄRLEKSHYLLNING TILL EN IDOL 
 
Denna krönika återges med vänligt 

tillstånd av Smålandsposten, där den 

var införd 19/2 2018. Versionen för 

Jeeves är något omarbetad och ut-

ökad av författaren. 

 

Alla hjärtans dag är en vämjelig dag 

ur många synpunkter. Precis som det 

vidriga påhittet halloween (samt även 

nu för tiden i någon mån julhelgen) är 

den ett kommersiellt påfund ämnad 

att få en att köpa dynga man inte vill 

köpa och ge detta till någon som inte 

behöver smörjan och att dessutom ge 

en dåligt samvete om man inte gör 

det. 

 

Jag är kanske inte den mest roman-

tiska personen i universum men jag 

känner djupt att den bakomliggande 

logiken och bevekelsegrunderna i 

mitt resonemang håller tätt. Men det 

är inte bara den krassa snöda mam-

mon som gör mig avogt inställd. En 

annan anledning till min kanske mer 

vemodiga attityd till denna, och jag 

tvekar att använda ordet, högtid är att 

den   14   februari  avled   den  kanske  

 

mest erkända och skickliga litterära 

humoristen som någonsin satt penna 

till papper. 

 

Pelham Grenville (P.G.) Wodehouse 

föddes 1881 och slutade sin bana 

nämnda datum år 1975, i princip med 

skrivmaskinen i knät i en sjukhus-

säng. Utöver ett långt och ohyggligt 

produktivt liv får han tillerkännas det 

faktum att jag knappast hade varit 

den jag är idag utan honom. Och jag 

är långt ifrån ensam, oräkneliga andra 

fantaster skulle lätt säga det samma 

om sig själva. 

 

Utan Plum (som han kallades) skulle 

jag inte idag plötsligt brista ut i skratt 

var och när som helst vid tanken på 

formuleringen ”Hon hade ett skratt 

som ett kavalleri ridande över en 

plåtbro” eller ”faster brölande till 

faster, som mastodonter i ett förhis-

toriskt träsk”. 

 

Utan Plum skulle jag inte spela golf. 

Jag skulle inte ta långa promenader 

med en av hans böcker uppläst av 

någon sönderrökt engelsk skåde-
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spelare i mina öron. Inte heller skulle 

jag varje afton klockan 21.30 sitta i 

min öronlappsfåtölj med en balja te 

och njuta av vartenda ord på varenda 

sida i boken i mitt knä. Jag skulle inte 

ha förpestat er frukost under snart nio 

år i denna tidning (se där något ni 

kunde tadla idolen för och i någon 

mån få balans mot denna kärleks-

hyllning). Utan Plum ingen tv-serie 

Jeeves och Wooster med Stephen Fry 

och Hugh Laurie som förgyllde min 

ungdom på tisdagskvällarna i det 

tidiga nittiotalet. 

 

När detta skrivs står jag i princip i 

begrepp att bege mig ut på en av 

dessa promenader jag nämnde ovan. 

Jag har givit min hustru intrycket av 

att dessa motionsorgier sker i syfte att 

disciplinera min figur, men det 

verkliga skälet är naturligtvis ren och 

skär eskapism. Mina öron kommer 

inom kort att smekas av den brittiske 

skådespelaren Jonathan Cecils and-

fådda   och   skickliga    inläsning   av  

mästerverket ”Uncle Dynamite”.  

 

Jonathan Cecil (1939 – 2011) är 

tillsammans med Jeremy Sinden 

(1950 – 1996) de personer jag mest 

imponeras av vid inläsningar av 

mästarens verk. Båda dessa gentle-

men slutade sina banor som ett 

resultat av alltför stor hängivenhet till 

tidsfördrivet cigarettrökning, och 

denna hobby skänkte dem, förutom 

dödliga sjukdomar, även djupa och 

fruktiga basröster, väl lämpade att 

användas vid uppläsandet av den 

älskade prosan. 

 

Jag har knappast orden för att ens 

kunna hoppas börja beskriva vad Sir 

Plum betytt för mig och tusentals 

andra. Det är sant att vid en ålder av 

nittiotre år kan man näppeligen anses 

ha ryckts bort i blomman av sin 

gärning, men den fjortonde februari 

är ändå ett datum som inducerar 

blandade känslor. 
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PHILIP WIDELL 
 
HUNSTANTON!!!!  
(Uttalas ungefär ”Húnsten”)  

 

Javisst låter det som namnet på någon 

i tjänarstaben…. ”Hunstanton, come 

and see to my studs!” eller möjligtvis 

favoritjycken….”Hunstanton, what 

have you done – this is my favourite 

rug, you naughty dog!!” 

Men se, så är det inte. Förvisso kan 

väl någon, hund eller person, genom 

historien ha blivit bärare av detta 

namn men vi förknippar det mest 

med en plats i norra delen av 

grevskapet Norfolk i England. Hun-

stanton är ett samhälle som i modern 

tid omfattar ungefär 4000 invånare. 

Anmärkningsvärt är emellertid att 

trots att orten finns på engelska öst-

kusten har man sin kust och strand 

mot väster! Titta på kartan så finner 

ni svaret! 

 

Kanske just detta lite lustiga fenomen 

var anledningen till att P G Wode-

house (PGW) besökte platsen vid ett 

flertal tillfällen under framförallt 

1920-talet? Det hade i så fall blivit en 

god historia. Lite i stil med  titeln   på 

Stadsvapnet för Hunstanton – övre 

delen. Nedre delen bild av Sankt 

Edmund. I bakgrunden The Golden 

Lion Hotel som byggdes 1846. 
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hans berättelse om ”The Man  with  

Two  Left  Feet” som  han skrev ett 

antal år tidigare. Men så var det 

icke… Han var enligt vissa källor 

släkt med familjen Le Strange som 

var ägare av ”the big house” i sam-

hället, Hunstanton Hall. Det var 

Charles Le Strange som PGW um-

gicks med. Därav alla besöken på or-

ten. Som tidigare omskrivits i Wode-

houseSällskapets årsskrift JEEVES 

(2016, sid 30,31) är Hunstanton Hall 

en tänkbar förebild för Blandings 

Castle. Men även i Money for 

Nothing (1928) dyker Rudge 

Hall upp, hem för Lester 

Carmody, också med inspiration 

från Hunstanton Hall. Dessutom 

finns direktanknytning till slot-

tets trädgård i Jeeves and the 

Impending Doom som publi-

cerades i Strand Magazine, 

december 1926. Annars var 

PGW mest engagerad med 

musikaler under 1920-talet – inte 

mindre än nio olika i Londons West 

End och på Broadway. 

 

Hunstanton hade dock redan tidigt 

blivit ianspråktagen av mänsklig-

heten. Romarna var under en tid 

närvarande. På 500-talet kom Anglo-

Saxarna. Sankt Edmund (d. 869) 

landade här år 855 AD och blev 

konung över East Anglia. Den 

glädjen blev dock inte långvarig 

innan han blev ihjälslagen av 

anländande vikingar (danskarna!) 

som attackerade stora delar av den 

brittiska östkusten under framförallt 

800-talet. Man hade sedermera, som 

bekant, t o m en vikingakung – King 

Cnut – under åren 1016 – 1035. Att 

Sankt Edmund landsteg i Hunstan-

ton, innan han blev ihjälslagen(sic), 

är något som man än idag räknar till 

de stora händelserna i bygdens his-

toria. Alldeles säkert var PGW väl 

medveten om detta men just den 

detaljen har han uppenbarligen inte 

fångat och använt i sina verk. 

 

Hunstanton är för övrigt en typisk 

semesterort av traditionell 1800-

talskaraktär. Det fanns ett ”Old” 

Hunstanton innan platsen började att 

etablera sig som ”Seaside Resort” på 

1800-talets mitt. Platsen har förmod-

År 1272 grundades detta kapell till 

minne av Sankt Edmunds ankomst till 

Hunstanton. Han blev sedermera 

helgonförklarad eftersom han väg-

rade avsäga sig sin kristna tro och 

blev ihjälslagen av de då hedniska 

vikingarna. (Foto: Förf.) 
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ligen fått sitt namn från floden Hun. 

Floden har för övrigt sin början på 

marker som tillhörde familjen Le 

Strange och deras gods. 

 

1846 började Henry Styleman Le 

Strange (1815 – 1862) att planera för 

ett Hunstanton som turistmål. Järn-

väg drogs från King´s Lynn som 

ligger ca två mil söder om orten. 

Lynn – Hunstanton Railway blev klar 

1862. Järnvägen lades ner 1969 av 

den för järnvägsnedläggningar så 

kände Dr Beeching. På platsen för 

järnvägsstationen i samhället är det 

nu en stor parkeringsplats. 

 

Redan 1848 byggdes ”the Royal 

Hotel” (nuvarande “The Golden 

Lion”) som ett monument över en 

begynnade era med inriktning på 

turism. Le Strange, som själv var 

starkt intresserad av arkitektur-

konsten, tog hjälp av en av dåtidens 

mer kända arkitekter, William 

Butterfield, för att skapa ”the New” 

Hunstanton. Denne var starkt 

influerad av ”Old English Style” och 

dåtidens Victorian Gothic Revival. 

Hotellet var under många år den enda 

byggnaden i det nyexploaterade om-

rådet och gick i folkmun under 

namnet ”Le Strange Folly”. Men allt 

eftersom byggdes affärer, kyrka, 

hotell, bostäder och alltså en järn-

vägsstation. 1936 öppnade Searle´s 

Holiday Park. I vår tid har platsen 

kvar mycket av sin viktorianska 

semesterortsprägel. Än idag kan man 

hyra en karaktäristisk badhytt på 

stranden. 

 

 

Till det mer udda är klipporna synliga 

efter stranden norr om samhället. De 

är i olika skikt i olika färger med 

bland annat både röd och vit krita. 

 

Som alltid i Storbritannien gäller det 

att presentera så mycket som möjligt 

som på något sätt är ”märkvärdigt” 

med  bygden,  för  att  locka   turister.  

 

Denna byggnad – numera NatWest 

Bank – byggdes 1922. Måhända 

PGW hade något ärende dit…? Han 

hade ju själv arbetat något år på 

bank och hade således egna 

erfarenheter av bankväsendet vilket 

han sedermera använde i sina 

böcker. (Foto: Förf.) 
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Hunstanton, än idag, berömmer sig 

med att en mycket känd cricket-

spelare, George Grundy (1859 – 

1945) dog på denna ort 1945. Det 

framgår dock inte någonstans 

närmare hur…. Vi får förmoda att vår 

vän PGW noterade detta. Han var ju 

mycket engagerad i cricket, som 

bekant. 

 

Som alla brittiska semesterorter vid 

havet hade man givetvis också en pir. 

Den byggdes 1870. Bränder 1939 och 

på 1950-talet förintade byggnaderna  

på piren och nådastöten för själva pir-

konstruktionen kom i en svår storm 

1978 då resterna försvann ner i havet. 

Hunstanton är fortfarande en av mån-

ga kustorter dit man åker över dagen 

för att förströ sig. Dessutom tycks det 

också vara en plats dit man gärna åker 

med skolresor. Hunstanton är dock 

värt ett besök. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konkurrenten på orten är Barclays 

Bank. Huset byggdes redan 1872 

och har enligt uppgifter fungerat 

som bank sedan slutet av 1890-talet. 

Vilken eller vilka banker PGW före-

drog är inte känt. Han hade nog 

dock bestämda åsikter om the Hong 

Kong and Shanghai Bank där han 

arbetade i två år i sin ungdom. 

(Foto: Förf.) 
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LENNART WEIDENHOLM 
 
RAPPORT SCONES 2018
 

Första mötet var den 27 januari 2018. 

I ryggen hade vi isvinden på Sankt 

Petri kyrkogata och i näsan doften av 

fräscha Fish & Chips när vi svängde 

in i entrén. Glorias pub i Lund är vår 

Metarens Hvila. Miss Postlethwaite 

motsvaras av Josef, som alltid reser-

verar vårt stambord. Han låter oss 

också disponera övervåningen, där 

lugnet snabbt bryts av våra intensiva 

överläggningar.  

”Vilket väder bi har”, sa en förkyld 

Guinness. ”Friskt och härdande”, 

kontrade en Ramlösa. Sedan var allt 

igång. Att Svenska Akademiens stän-

diga sekreterare uppmärksammade 

Plum som ”ärkehumoristen” i höstas 

väckte allmänt bifall och ”hear, hear” 

i salongen.  

Med hjälp av en modern Laterna 

Magica -från Japan- kunde vi därefter 

bese några bilder med Wodehouse-

anknytning på en vägg. Av tekniska 

skäl fick vi se bilderna ur en mängd 

olika vinklar. En lätt svindelkänsla av 

virtuell verklighet! Bland annat stu-

derade  vi ingående  en  teckning  som  

 

enligt experter motsvarar Bertie 

Woosters lägenhet vid Berkeley 

Square, där ju flera incidenter inträf-

fat.  

 

Det låg nära till hands att tänka på Sir 

Roderick Glossop. I något som lik-

nade en spiritistisk seans åkallade vi 

denne fiktive vän och bjöd in honom 

till lunch. ”Sir Roderick kommer på 

lunch” blev till ett rollspel som 

engagerade alla. Hans kattfobi spelar 

honom ett rejält spratt och Bertie 

lyckades undkomma äktenskapets 

plågor den här gången också. 

Som självstudier har också kapitlets 

medlemmar fått i uppdrag att läsa 

novellen “Good-bye to All Cats ” i 

samlingen Young Men in Spats (Drö-

narhistorier).  

Sven Sahlin, som nu avgår som ord-

förande i vårt sällskap, har också 

gjort mycket för aktiviteterna i vårt 

kapitel. Inte minst vid våra utlands-

resor. Han tilldelades statyn ”Dron-

ningen i vila” för sina förtjänstfulla 

insatser under en högtidlig ceremoni.  
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Enighet rådde om att konstnären på 

pricken hade lyckats fånga vår pris-

suggas naturliga pose i porslins-

avgjutningen.  

Vårt andra möte hölls i strålande sol 

på StormP Museum i Köpenhamn 

den 2 juni, under Lennart Wärjes 

kunniga ciceronskap. StormP var ju 

en mångsidig man och uppskattade 

naturligtvis anglosaxisk humor. Han 

illustrerade bland annat verk av Mark 

Twain och Jerome K Jerome. I hans 

bokhylla finns antologin A Century 

of Humour (1935) som Plum har 

redigerat. Muséets intendent är också 

övertygad  om  att  det  också  funnits  

 

flera verk av Wodehouse i bokhyl-

lorna. 

 

Scones forskningsavdelning driver 

ständigt vidare på jakt efter fler 

samband mellan de båda humor-

giganterna! 

 

Efter vår rundvandring intogs en an-

genäm måltid på en restaurang i 

närheten.  

 

Nästa träff i Scones blir på Ystad 

Teater där vi avnjuter en föreställning 

av Så tuktas en argbigga (Shake-

speare’s Globe On Tour). Senare i 

höst träffas vi på vårt stamställe 

Ängavallen. 

Från vänster till höger: 

Jan Kullenberg, Marianne Kullenberg, Mats Åkesson, Ingrid Bråberg, Fritz 

Reinhold, Lennart Weidenholm, Lennart Wärje och Henrik Dieden. 
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JENNY GUSTAFSSON 
 
THE GOATS 2018 
 
I år har vi som förra året sparat en 

godbit till sist! Förra årets besök på 

Göteborgs konserthus på en svensk 

version av brittiska The Proms blev 

en riktig succé hos dom som var med 

och vi blev genast uppmanade att 

göra om aktiviteten. Så lördagen den 

3 november kan vi njuta av Göteborg 

Symphonic Band i en konsert som 

bjuder på blandad musik med tradi-

tionsenlig allsång tillsammans med 

inbjudna artister – i år Tommy Nils-

son och Maria Möller. Det återstår att 

se ifall förra årets viftande av både 

brittiska och svenska flaggor blir 

detsamma och ifall någon från scenen 

kommer att dra ett skämt om Brexit 

även i år. Efter konserten kommer vi 

passa på att umgås på en närliggande 

pub. 

Den första träffen för året skedde som 

så ofta förr på puben Bishop’s Arms 

vid Järntorget i Göteborg första hel-

gen i mars. Vi har hittat ett favo-

ritbord i ett inre rum och i år hade vi 

förmånen att få tävla i ett kviss som 

en av våra nyare medlemmar hade 

satt ihop. Det var framförallt under-

hållande men också lite nyttigt att bli 

påmind om aspekter av Wodehouses 

liv och författarskap som man kanske 

hade glömt bort… Dessutom tittade 

vi gemensamt i Jeeves samt blädd-

rade i bulletiner från andra Wode-

housesällskap i världen. Vi planerade 

också möjliga träffar och utflyktsmål 

för framtiden och bekantade oss med 

varandra. 

 

Dessutom har vi haft en spontanträff 

i juni för att bekanta oss med säll-

skapets nya ordförande, John Petters-

son. Kanske har vissa av er läst hans 

presentation på sällskapets hemsida. 

Vi tyckte att eftersom han är bosatt i 

Göteborg och medlem i vårt kapitel 

så kunde vi ta tillfället att träffas i 

verkliga livet och höra mer om hans 

relation till Plum men också tankar 

om sällskapets framtid. Vi var en 

liten skara som mötte upp men det 

kändes bra att få börja lära känna 

varandra.  

 

The Goats har ett upptagningsområde 

som innefattar ungefär Västra Göta-

land och Bohuslän och i vårt kapitel 
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ses vi minst två gånger per år. Vi har 

brukat ses inne på vintern och på 

våren eller sensommaren har vi gjort 

utflykter, sett på cricket eller spelat 

minigolf bl. a. Ni 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. Vi har också en maillista 

som alla medlemmar skrivna i upp-

tagningsområdet ska finnas med på, 

goatsinfo@wodehouse.se. Glöm inte 

att meddela ny mailadress så att du 

inte missar något skoj!  

 

Ser fram emot att ses under 2019! 
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WHAT HO, JEEVES!  PG WODEHOUSE TO HAVE MEMORIAL IN 
WESTMINSTER ABBEY 

 
Den 13 oktober 2018 mötte läsarna 

av The Times i London denna sensa-

tionella rubrik! Nästa år kommer en 

minnessten över honom att placeras 

bland ett antal berömda engelska 

författare som William Shakespeare, 

Charles Dickens, Rudyard Kipling, 

Jane Austen, William Wordsworth, 

Noël Coward och CS Lewis för att 

nämna några. Times minnesruna pre-

senterar honom som ”a comic genius 

and old master of farce” vars böcker 
är oftast nämnda som nödvändiga att 

ha med sig på en öde ö. Man skriver 

vidare att man ofta nämner honom 

som Englands största komiska 

författare. Runan innehåller också ett 

omnämnande av några av hans största 

framgångar genom böcker, fem 

musicals samtidigt på Broadway med 

mera. 

Beslutet hade fattats av Westmins-

ters domprost Rev Dr John Hall och 

platsen i kyrkan förutspås bli vid 

Poets´ Corner nära Noël Coward. 

Detta beslut kan ses som det slut-

giltiga rentvåendet av Wodehouses 

rykte nära 80 år efter de famösa talen 

i tyska radion. Sir Edward Cazalet, 

som är Wodehouses dotterson efter 

hans adopterade dotter Leonora har 

uttryckt att Wodehouse gärna skulle 

önska att stenen placeras nära Shake-

speare, vars kompletta verk han läste 

om vart femte år. 

En annan åsikt som framförts är att 

denna utmärkelse till och med kan ses 

som en större än hans KBE i 

nyårslistan 1975 som då markerade 

regeringens bevis på hans rehabili-

tering.     

Bengt Malmberg 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 
 
 
Sällskapet arrangerade sitt obligato-

riska Årsmöte lördagen den 18 mars 

2017 i Wodehouserummet på biblio-

teket i Märsta. 

 

Vi har också producerat och distri-

buerat vår årsskrift JEEVES. 

 

Styrelsen har genomfört tre virtuella 

möten under året och våra kapitel har 

arrangerat flera, intressanta träffar. 

 

Årsmötet valde Sven Sahlin till ord-

förande. Till ordinarie styrelsemed-

lemmar valdes Lennart Wärje, Fritz 

Reinhold, Jacob Bagge, Göran 

Bülow, Lena Randau Gustafsson, 

Björn Bergström, Jenny Gustafsson 

och John Pettersson. Till suppleanter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valdes Lennart Weidenholm, Stefan 

Nilsson, Claes Ek, Robert Palm, 

Monica Dahlgren och Louise 

Skeppare. Till revisor valdes Eyvind 

Hallnäs. 

Mötet fastställde förslaget. 

 

Medlemsantalet uppgår till ungefär 

175 medlemmar, varav en handfull är 

bosatta i utlandet. Vi har också ett 

litet antal hedersmedlemmar, som är 

befriade från årsavgift. 

 

För styrelsen i WodehouseSällskapet 

 

2018-03-17 

 

Sven Sahlin 

Ordförande  
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WODEHOUSE-SÄLLSKAPET  -  EKONOMISK REDOVISNING 

 

Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2017 tom 31/12 2017 

 

Inkomster 

Medlemsavgifter 39500:00 

Återbetalning av för mycket inbetald moms 16277:00 

I sällskap med Wodehouse (inkl ersättning och royalties gällande 2017)        306:67 

 56083:67  

Utgifter 

Kuvert,frimärken,plusgirot, Internet 12504:40 

Möten, tillbehör  412:00 

Supersäljaren Freddie 12740:00 

Årsbok (inklusive distribution)  23970:00 

 49626:40  

Periodens resultat 6457:27 

 56083:67 

 

 

Tillgångar och skulder 31/12 2017 

 

Tillgångar 

Plusgiro 28599:31 

Kontantkassa 160:10 

Fordringar 16629:00 

 45388:41 

 

Skulder 

Eget kapital 31/12 2016 38569:81 

Periodens resultat 6457:27 

Skulder 361:33 

 45388:41 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknad utsedd av WodehouseSällskapet i egenskap av revisor för år 2017 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 17 mars 2018 

Eyvind Hallnäs   revisor 
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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 får 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 

hemsida 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 

styrelsemöte. 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 

upplösning, 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.  

 


