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JOHN PETTERSSON

ORDFÖRANDENS SPALT
styrelse som under året glädjande nog
fått se Sällskapet hämta in ett 30-tal
nya medlemmar. Ni som är nya hälsas
såklart hjärtligt välkomna till Plums
underbara värld!

Kära Wodehousevänner!
Vi lägger ytterligare ett år till
handlingarna – det trettiofemte i vårt
Sällskaps mycket ärorika historia. Ett
händelserikt och spännande år på
många sätt!

Jag tror inte att jag ger mig ut i ett
alltför oförsiktigt spekulerade om jag
säger att inflödet av nya medlemmar
kan
ha
berott
på
att
WodehouseSällskapet 2019 uppmärksammades i Sveriges Radio. Det
var poddprogrammet Snedtänkt, lett
av komikern och författaren Kalle
Lind, som bjöd in undertecknad för
ett långt och – hoppas vi – relativt
initierat samtal om Wodehouse och
hans värld. Inspelningen skedde i
Malmös radiohus i maj, och sändes
därefter i P1 i september. Avsnittet
ligger fortfarande kvar på Sveriges

Under hösten och vintern 2018
påverkades Sällskapets verksamhet
av några olyckliga frånfall i styrelsen.
Med relativt kort varsel gick ett par
tidigare styrelsemedlemmar in och
trots stora logistiska svårigheter
lyckades vi få ut årsskriften Jeeves.
Sällskapet är stort tack skyldiga till
de som hjälpte till på ett sådant sätt att
vi kunde fortsätta vårt arbete!
Till årsmötet 2019 tillsattes därefter
en mycket pigg och handlingskraftig
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sin alldeles egna minnessten.
Engelska Sällskapets ordförande
Hilary Bruce närvarade tillsammans
med flera andra digniteter ur den
anglosaxiska kultursfären – och det
gjorde även vår egen Bengt
Malmberg, som representant för det
svenska Sällskapet. Det tål att
påminnas om att Wodehouses status i
Sverige är något alldeles särskilt – det
finns få andra WodehouseSällskap
utanför
den
engelska
språkuniversumet som är så aktivt och
engagerat som vårat!

Radio och i diverse poddprogram –
lyssna gärna om du inte gjort så ännu!
Länk hittar du till exempel på vår
hemsida.
Våren såg oss också ge ut ett mycket
speciellt gratishäfte, Fader Max
Barretts fina pastisch Ett Ovärderligt
Plommon, i översättning av vår egen
Tomas Prenkert. Det är alltid roligt
när vi kan bjuda medlemmarna på
något extra, och Max Barrett själv
blev både glad och rörd över att hans
alster spridit sig tvärsöver jordklotet.
Han uppvaktades nämligen av en
liten delegation ledd av nämnde
Tomas Prenkert under hösten.
Givetvis överlämnades då Sällskapets varma tack.

Årets stora Wodehousetillställning i
Sverige var annars Sällskapets
höstmöte, som gick av stapeln i sena
oktober och bringade sjutton
personer från olika hörn i Sverige
tillsammans. Vi träffades då på puben
Churchill Arms i Uppsala, åt och
drack gott, samt lyssnade till olika
intressanta föredrag från medlemmar.
Årets Plommon, Bengt Malmberg,
tillkännagavs också under stort jubel
och premierades med en flaska bättre
portvin och styrelsens varma
uppskattning. Bengt har under året
gjort kopiösa insatser för Sällskapet
och tjänstgör även som både
medlemsansvarig, sekreterare, och
ansvarig för att medlemmarna på
regelbunden
basis
erhåller
nyhetsbrev per mail – en mer
välförtjänt mottagare av priset är svår
att hitta. Grattis igen, Bengt!
Men WodehouseSällskapets saga är
icke blott solsken och småkakor.
Även vi brottas med en del störande

En glädjande nyhet
Vår kära hemsida har fått en
uppfräschning under året! Bland
annat har just denna publikation,
JEEVES, fått sin egen sida och Åke
Skeppares
föredömliga
Plumbiografi har fått ett hem på nätet. Det
är sedan våren 2019 undertecknad
ordförande som ansvarar för allt
hemsidesmaterial så den medlem
som känner sig hugad att bistå med
bild eller text får gärna höra av sig –
mailen finns ju på hemsidan.
Där har man bland annat kunnat hitta
rapportering från årets stora
tillställning i den internationella
Wodehousevärlden, den högtidliga
ceremonin i Westminster Abbey då
vår kära favoritförfattare förärades
42

Sammanfattningsvis har Wodehouseåret 2019 varit givande, roligt, och
framför allt gett en stark framtidstro
på att vårt Sällskap ska kunna leva
vidare. Alla nya medlemmar är
hjärtligt välkomna, och ni ”gamla”
ska ha stort tack för att ni fortfarande
är med oss!

inslag i idyllen. Under hösten blev
vårt samlingsrum, ”Wodehouserummet”, i Märsta bibliotek, uppsagt
av Märsta kommun. Vad som händer
med samlingarna är i skrivande stund
inte etthundra procent klarlagt, men
vi hoppas ha en lösning på plats innan
det nya decenniet inträder. Det är
givetvis tråkigt att behöva ta farväl av
något som varit en trivsam och
uppskattad Wodehouseoas, men vi
hyser
gott
mod
och
fasta
förhoppningar om att finna en ny
kammare för dessa skatter.

Slå er nu till ro, häll upp en dryck av
trevligare slag, och njut av årets
upplaga av JEEVES – som vanligt i
regi av den eminente redaktören
Björn Bergström.
Med ögat på rupien,
John Pettersson
Ordförande,
Svenska WodehouseSällskapet
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Bengt Malmberg

JOHN PETTERSSON

ÅRETS SVENSKA PLOMMON: BENGT MALMBERG
Född
i
Malax
1937,
en
svenskspråkig socken söder om
Vasa i Finland. Uppvuxen på ett litet
jordbruk i Torsåker Gästrikland.
Fick arbeta tidigt på jordbruket och
på all ledig tid under studierna fram
till 25-årsåldern. Läste som barn
Biggles- och indianböcker och även
P.G Wodehouses pojkböcker i
folkskolan. Först i gymnasiet i
Sandviken blev det Wodehouses
vuxenböcker och speciellt under
universitetstiden i Uppsala från
1958. Bibliotekarien i folkskolan
satte Selma Lagerlöf i mina händer i
folkskolan innan Olle Hedberg tog
över
i
tonåren.
Jag
blev
deckarfanatiker tidigt och min stora
favorit är John Dickson Carr,
specialist på omöjliga mord i slutna
rum. Engelska författare har alltid

På höstmötet i Uppsala delades årets
upplaga av Årets Svenska Plommon
ut. Pristagaren år 2019 är en
”gentleman and a scholar” som med
kort varsel inträdde i styrelsen då
Sällskapets fortlevnad var ett
frågetecken. Med stor entusiasm och
dådkraftighet har han därefter tagit
sig an det ansvarsfulla uppdraget
som medlemsansvarig, och han bär
en stor del av äran för att vi kunnat
fortsätta
vår
verksamhet.
WodehouseSällskapet
gratulerar
2019 års pristagare – Bengt
Malmberg! Nu låter vi honom själv
berätta om sitt förhållande till
Plum...
Berätta om din bakgrund! Var är
du född, var gick du i skola? Vad
läste du under uppväxttiden?
6

När vi inte klarade ett tal satte han
sig bredvid oss i en bänk och
frågade: ”Hur skall vi nu bära åt oss
för att komma igång?” Han lärde oss
tänka analytiskt. Läraren i samhällskunskap körde också ”problemorienterat” och vi fick ibland själva
leda hans lektioner. Målsättningen
var att vi elever själva skulle erövra
kunskaper och analytiska färdigheter
vilket blev grundläggande i min
egen undervisning, lektionerna blev
diskussionsseminarier som eleverna
hade stor nytta av i fortsatta studier.

fängslat mig och jag fick god
lästräning i engelska.
Varför fastnade du för Wodehouse?
Språket och den absurda intrigen,
roliga ordvändningar, parodier på
kända uttryck som han använde i
inverterad betydelse. Jag läste som
”realare” inte latin och tvingades
komplettera för att få läsa historia på
universitetet, och det blev till stor
hjälp med en smula klassisk bildning
för att få ytterligare nöje av
Wodehouse.

Favoriter är Psmith och Galahad
Threepwood. Att Leave it to Psmith
är den bästa av Plums böcker delar
jag med amerikanska läsares
uppfattning. Numera är jag mera
Blandingsanhängare, Jeeves blev så
upprepande i längden. Har översatt
olika Wodehousenoveller och därigenom fördjupat min uppskattning
av honom. Till våren hoppas jag WS
kan ge ut en översatt gratisnovell
som förebådar Blandingshistorierna,
The
Gem
Collector
1909
(Gentlemannatjuven) med mycket
mogna
personteckningar.
Ögonstenar finns också från 1920talet, främst Doktor Sally.

Jag är en utpräglad ”anglofil”
efter att ha läst många vetenskapliga
och litterära böcker på engelska, inte
minst deckare. I min forskningsinriktning
nationalekonomi
ur
vetenskapsteoretisk synvinkel var all
litteratur på engelska och det
underlättade mycket att senare läsa
Wodehouse på engelska.
Andra favoriter. Tove Jansson
upptäckte jag redan som tonåring på
1950-talet och har alla hennes
böcker. De är ju lika mycket riktade
till vuxna som till barn, och de
värderingar hon företräder är så
humanistiska. Ett deckarintresse
delar
jag
med
Wodehouse,
författaren Rex Stout som var Plums
stora favorit med sin humor.

Mitt yrkesliv. Ville bli gymnasielärare och arbeta som mina favoritlärare i matematik och samhällskunskap. Matteläraren Vendelin från
Narva
införde
en
helt
ny
undervisningsstil när han efterträdde
vår misslyckade lärare i första ring.

Jag blev medlem av det engelska
Sällskapet 2005 och haft stor kontakt
med flera av deras kunniga
företrädare: Tony Ring, Norman
7

är helt övertygad om att WS´
verksamhet är det viktigaste för att
Wodehouse skall leva vidare bland
svenska läsare. Medlemmarna har en
viktig funktion med att sprida
intresset för Wodehouse och
rekrytera nya läsare. 2018 förlorade
vi 50 medlemmar, men i år har vi
lyckats nyrekrytera nästan 30
medlemmar och trots avgång av
drygt
10
medlemmar
ökat
medlemsantalet upp mot 170.

Murphy och Elin Wodger Murphy.
Även medlem i TWS, det
amerikanska sällskapet 2011 och har
medverkat i bådas kvartalsjournaler.
Engagemanget
i
svenska
sällskapet startade 1986 då jag såg
ett juvenalspex i Uppsala, Barberare
mot sin vilja. Utanför teatern satt Per
Carlsson och Mikael Persson och
värvade medlemmar till Wodehouses
Vänner genom att sälja Jeeves nr 1.
Jag valdes in 1987, en ganska passiv
medlem, men 1997 träffade jag på
frimurarlogen Åke Skeppare och vi
började prata Wodehouse. Jag
aktiverades snabbt, speciellt med att
bygga upp Wodehousesamlingen.
Samarbetet med Tomas Prenkert
startade 2006 med att leta upp
översatta Wodehousenoveller i
svenska veckotidningar. Det ledde
till att vi två publicerade två
antologier: Drönarhistorier 2010
och Bland Lorder och Drönare
2011. 2014 kom Döden på
Excelsior, en pastisch av Wodehouse
på Sherlock Holmes som jag
översatt. Jag medverkade också i
antologin I Sällskap med Wodehouse
2015 där sju av Sällskapets
medlemmar
bidragit
med
översättningar.

Vårt WodehouseSällskap är världens
3:e äldsta före det engelska som är
13 år yngre. Sett till invånare är ju
Sverige det land som har flest
anhängare till Wodehouse och där
han publicerats ända sedan den
första novellen 1912, vilket man i
USA och England imponerats av
noterade
jag
vid
Memorialhögtidligheten i Westminster Abbey
i september. Wodehouse fick med en
officiell
minnessten
äntligen
definitiv upprättelse för de okunniga
och illvilliga nazistbeskyllningarna.
Äntligen!

WodehouseSällskapets viktigaste
uppgifter nu och i framtiden?
Främst att hålla Sällskapet vid liv
och
med
tillräckligt
många
medlemmar bibehålla och öka
fortsatt läsande av Wodehouse. Jag
8

BJÖRN BERGSTRÖM

REDAKTÖRENS SPALT
Ordförande John belyser problemen
med att få dagens ungdomar att
intressera sig för Wodehouse.

Plum bidrar som vanligt själv, den
här gången om den eventuella nyttan
och riskerna med fysisk träning.

Det har kommit flera Wodehousepastischer de senaste åren, men den
första kom redan för fyrtio år sedan,
Tony Ring berättar om den.

Enligt New York Times är Donald
Trump en simpel hyresskurk i klass
med Stewart Waring i Psmith,
Journalist för mer än hundra år
sedan.

Fortfarande kommer nya påståenden
om det nazistiska förflutna, de
bemöts i två artiklar.

Plum har äntligen fått sin minnesplatta i Westminster Abbey, Bengt
Malmberg var på plats.

Sara Granath berättar hur hon
upptäckte mästaren.
Göran Bülow berättar om
mästares syn på skrivandet.

Vi får också rapporter från Goats och
de två mötena i Uppsala.

vår
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JOHN PETTERSSON

WODEHOUSE I UNDERVISNING
– EN UTMANING OCH EN UPPMANING
Som en representant för det
aningen yngre gardet (jag är
trettiofem) i WodehouseSällskapets numera något grånade kretsar
blir jag ibland ombedd att fungera
som en sorts diplomatisk envoj
till det mysteriösa Ungdomens
Land. Ty Sällskapet, likt de flesta
litterära sällskap, plågas av en
brist
på
föryngring,
och
drömmarna om hur vi skall
åstadkomma denna föryngring är
legio. Om blott vi kunde locka en
yngre läsekrets till Mästaren!
Skulle inte den mest glosögda
fjortonåring äntligen slita blicken
från smartphone och social
media, om vi blott satte hen på en

stadig kost av Blandings och
Jeeves? Vore inte en fullödig
reprisering av Jeeves och
Wooster något för bästa sändningstid i en av våra mer
ungdomstillvända tevekanaler?
Och framför allt, varför inte använda Wodehousetexter i skolans
värld?
Jag har inga uppgifter om huruvida Wodehouse har provats i
svensk
skolundervisning
de
senaste trettio åren, och vad för
resultat läsningen i så fall åstadkommit. Däremot har jag ett par
gånger i livet haft privilegiet att
undervisa i engelska, en upplev10

den australiensiska ödemarken
för ungefär hundra år sedan. Den
kretsade kring tre jägare som på
bred och daterad australiensisk
dialekt försökte göra upp en eld.
Jag hade tanklöst insisterat på att
eleverna själva skulle idka
högläsning av den även för mig
väl svårtuggade prosan, ett
förslag som möttes med öppen
fientlighet. Suckarna började vid
tredje meningen, det upprörda
surrandet vid den femte. Vid
slutet av den första sidan rådde
upprorsstämning i klassrummet.
Novellen var åtta sidor lång. Låt
oss dra en barmhärtighetens slöja
över de scener som nu följde. När
allt var över drog jag mig tillbaka
till lärarrummet, en svettig och
bruten man, och möttes av en
glatt leende mentor som piggt
noterade att ”ja, det är inte alltid
så lätt förstår du!” och sedan
muntert ilade vidare för att gräva
upp
någon
ny
dialektal
fornlämning att tvångsmata utanförskapets elever med.

else som stärker mig i min
uppfattning att det finns två
Everestliknande berg att bestiga
innan även den mest engagerade
lärare klarar av att entusiasmera
kring Wodehouse.
En notering, innan jag fortsätter.
Jag utgår i denna text från att
undervisningen sker i ämnet
Engelska, och att det är originaltext, snarare än Birgitta Hammars
översättningar, som vi använder
oss av.
Det första problemet är de stora
svårigheterna med att använda
humoristiska
texter
som
hjälpmedel.
Jag
har
personligen
ett
traumatiskt minne på temat, när
jag undervisade i en särskilt
svårflörtad gymnasieklass i ett av
Göteborgs yttre områden, och
hade tilldelats en mentor i
lärarkollegiet som hade ett visst
rykte om sig om att utgå från sina
egna intressen snarare än
elevernas när han konstruerade
sin läroplan. En dag hoppade jag
in för honom. Det skulle läsas en
humoristisk långnovell – mycket
rolig, försäkrade han mig.

Och även om texten i sig är
njutbar är det inga garantier för
att den kommer gå hem.
Inget är ett säkrare recept för
himlande ögon och illa dolda
gäspningar än att ställa sig

Novellen han valt utspelade sig i
11

Kommen så långt i min fundering
bestämde jag mig för att
konsultera en gammal kollega
och aktiv engelsklärare. Vilka
humortexter fungerar egentligen,
och hur presenterar man dem?

framför en ljumt entusiastisk
gymnasieklass och utlova att nu
kommer vi att läsa något väldigt
roligt. Inget är, generellt sett, ett
säkrare sätt att döda skrattet än att
utlova det på förhand. Jag har en
gång varit med om att presenteras
för ett främmande middagssällskap som ”en av mina
roligaste vänner” och under den
påföljande måltiden tror jag inte
att jag lyckades stamma fram mer
än en halv hörbar mening.

”Igenkänningshumor,” blev hans
bistra svar. ”Pinsamheter. Gärna
sådant som ligger så nära elevernas egen verklighet som möjligt.
De begriper inte äldre referenser,
och de har ingen utvecklad språkkänsla att tala om. Det går sällan
att vara speciellt subtil.”

Problemet är också att alla
litteraturstudier måste innehålla
ett element av analys, och det
finns i oss alla en djup och sund
skepsis mot att analysera det
roliga: det känns, för att låna en
analogi av den amerikanska
författaren David Foster Wallace,
som att rycka upp en buske rosor
med rötterna, mala dem i
köttkvarn, och skicka den
resulterande
smeten
på
laboratorium för att räkna ut
varför de luktar så gott. Som
Stephen Fry noterade om Plum
(citatet hittas på baksidorna av
alla
Arrow
Books
pocketutgåvor):
”You
don’t
analyze such sunlit perfection,
you just bask in its warmth and
splendour.”

Inget särskilt hoppfullt. Utan referenser, språkkänsla, och en
uppskattning för det subtila – vad
finns då kvar av en Wodehousetext? De rena farsupptågen? Skojiga namn? Och vad finns det
egentligen hos Plum som man ens
kan kalla ”pinsam igenkänningshumor”?
Så långt den generella utmaningen. Den specifika – att göra
just Wodehouse begriplig – är
knivigare. Det första problemet är
att
Wodehouse
bedriver
eskapism, han får oss att resa till
en tid och en plats som egentligen
aldrig har existerat, men han
bedriver en eskapism som utgår
från en mycket specifik och
12

2.
Använd
televisionen!
Nittiotalets
filmatisering
av
Jeeves&Wooster med Hugh
Laurie och Stephen Fry duger
alldeles utmärkt. Hugh Laurie är
dessutom fortfarande hyfsat
välkänd i det uppväxande släktet
tack vare sin roll som cynisk
amerikansk doktor i serien
”House.”
Dessutom
finns
Downton Abbey, som utspelar sig
i samma era och har flera
beröringspunkter
med
det
Wodehousianska.
3. Försök inte sälja in Wodehouse
med lögner om att han skulle vara
speciellt
”relevant”
eller
”aktuell”, eller att han går att
koppla
till
något
nutida
samhällsfenomen. Det är han
inte, och det kan man inte: han är
bättre än det. Han är sant tidlös.
Presentera honom i stället lugnt
och stilla som ett exempel på vad
det
engelska
språket
kan
åstadkomma när det hanteras av
en virtuos, skruva ned dina egna
förväntningar, och kanske, om du
har tur, kommer du att i de bakre
raderna hos någon hyggligt
begåvad ungdom se en sällsam
glimt i ett öga och en sakta
stigande hunger efter mer.

påtaglig
tid
och
plats
(aristokratins
England
före
krigen) som skulle kräva ett halvt
läsår för att sätta i rätt kontext.
Det konstanta vitsandet kring det
brittiska bildningskapitalet, den
frekventa
och
oöversatta
franskan, de för en i Sverige 2019
uppväxande yngling udda sociala
koderna, framför allt när det
gäller umgänget mellan könen –
allt detta kräver en viss
ansträngning hos den ovane
läsaren. En ansträngning som få
tonåringar är villiga till.
Men visst kan de förmås att läsa
honom.
Hade det ankommit på mig att
försöka konstruera en lektion
kring Wodehouse, hade jag
förmodligen utgått från följande
premisser:
1. Hitta ett kortare, fristående
avsnitt situationskomik. Gärna så
dråplig och fysisk humor som
möjligt. De må inte begripa vem
Alfred, Lord Tennyson är, men
de kommer förhoppningsvis
begripa att det är rätt roligt när en
vuxen man hamnar i handgemäng
med en svan och tvingas räddas
med hjälp av en intrikat manöver
med ett paraply.

It goes without saying att allt
detta blott är fria spekulationer,
13

och det från en ringrostig exlärare som inte undervisat aktivt
på flera år. Men jag är uppriktigt
nyfiken på vad en aktiv,
engagerad, och kreativ lärare
hade kunnat åstadkomma med ett
så lärdomsspäckat, och lysande
underhållande,
klassrumsstoff
som Wodehouse. Kanske finns
det en och annan i Sällskapets
kretsar som till och med har
försökt? Hur gick det? Berätta
gärna!
Med ögat på
det uppväxande släktet,
John Pettersson
Ordförande
WodehouseSällskapet
pelleiblaskog@telia.com
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TONY RING

THE FIRST FULL-LENGTH FICTIONAL TRIBUTE TO
PGW IS FORTY YEARS OLD
wrote a book entitled Jeeves: A
Gentleman’s Personal Gentleman,
which purported to be a biography of
Jeeves from birth until he finally
ceased to be Bertie Wooster’s valet
following Bertie’s succession to an
Earldom and subsequent marriage.
Quite an ambitious project, you
might think – and you would be right.

The two recent novels featuring

Jeeves and Bertie Wooster, Jeeves
and the Wedding Bells by Sebastian
Faulks and Jeeves and the King of
Clubs by Ben Schott, have each had
considerable support from the public,
although with some detractors.
Crucially, they each had the backing
of the Wodehouse Literary Estate,
who appreciated that first-class
modern texts which are attractive to a
new audience are the best way of
ensuring that readers continue to
appreciate the historic authentic
writings of Wodehouse himself.

Just as among today’s aficiandos
there is still no clear agreement as to
Bertie’s age during the part of his life
covered by Plum’s short stories and
novels, so Parkinson rather sensibly
avoided the question of Jeeves’s age
at the close of his book. He sought to
include stories of Jeeves’s experience
with each of his employers, as
described in the original saga, and
provide rational explanations as to
how and why those relationships
ceased. As I reread the book for the

The first time such an exercise was
actually undertaken seems to have
been in 1979, four years after
Wodehouse’s death and as the plans
for the centenary of his birth two
years later were starting to be
considered. C Northcote Parkinson
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first time in two decades or more, I
became more aware of both the minor
inconsistencies within the text (some
of which are described below) and,
more importantly, some major
activities attributed to Jeeves during
the period after which he was first
employed by Bertie Wooster which
were not even hinted at by the
Wodehouse books. Some of these
really do strain credibility.

(believed by Parkinson to be Mabel)
had gained great relief from
Walkinshaw’s Supreme Ointment. A
further aunt, with no Christian name,
Mrs Pigott, was the owner of the cat
which caused so much consternation
before the Jubilee Stakes in Aunts
Aren’t Gentlemen. Since we know
that
Jeeves’s
uncle
Charlie
Silversmith was employed as butler
to Esmond Haddock at Deverill Hall,
we have to assume that he is an uncleby-marriage to one of Basil’s sisters,
but are provided with no evidence to
support Parkinson’s suggestion that
the relevant sister was named Edith.

Parkinson proposes that our Reginald
Jeeves was the only male child of
Basil Jeeves, who had in turn been
the only male child of the Rev
Theophilus Jeeves. Reginald spent
the first years of his life in a house
with his parents and his father’s four
sisters –Aunts Annie, Edith, Emily
and Mabel. We immediately have a
point of discussion, as in Much
Obliged, Jeeves Dahlia Travers refers
to ‘Jeeves’s three aunts’, and in the
entire oeuvre I believe we do only
learn the names of three (or, possibly,
just two). From Right Ho, Jeeves we
learned that Aunt Annie generated
such animosity that when she was
with other members of the family all
arguments between those other
members
were
immediately
forgotten. From Ring for Jeeves, we
find that Aunt Emily was interested
in psychical research, though
Parkinson refers to her collection of
Rosie M Banks novels. And in what
was, chronologically, the first story
about Jeeves and Bertie, Jeeves
discloses that an unnamed Aunt

Parkinson then tells us that Jeeves
was left an orphan at the age of 14,
and attached as hall boy to the
household of Esmond Haddock at
Deverill Hall, where his Uncle
Charlie had recently been appointed
butler.
A generous gesture by
Esmond, though one not, it seems,
disclosed by Jeeves to Bertie Wooster
in later years, for when Bertie asked
him in The Mating Season how he
knew so much about the HaddockDeverill-plague of aunts, Jeeves
stated unequivocally that it was from
his Uncle Charlie that he got his
information.
Parkinson adds that when he
employed the 14-year-old Jeeves, Mr
Haddock was already a JP, yet at the
start of The Mating Season Jeeves
describes him as ‘the young
gentleman’, and at the start of chapter
16

pig award that we are aware of came
at the end of the story Pig-Hoo-oo-oo-o-ey, and try as we might, we
cannot believe that Jeeves would only
have been about 15 at the time!

6 Bertie refers to him as ‘about
thirty’. Since for many years the
minimum age for a JP was 27, it
would appear that Haddock must
have been at least thirteen years older
than Jeeves – and it follows that if he
really was 30 at the start of The
Mating Season, Jeeves would be an
impossible 17. Parkinson also says
that Haddock eventually sacked
Jeeves at the insistence of his Aunt
Harriet – which makes us wonder
why there was no reticence on
Jeeves’s part when told by Bertie of
their proposed visit, and why
Haddock did not welcome Jeeves
back to Deverill Hall on their arrival.

And Picklerod’s tales present us with
a further regrettable lack of attention
to detail. Describing the attributes of
other girls at Picklerod, Parkinson
writes that one child’s mother, who
died early of pneumonia, had been in
the chorus at the Windmill Theatre.
Since that theatre only opened in
1931, the earliest realistic date for
this lady’s death would be about
1935. Since Jeeves would still only
have been no more that 16 or 17
while working at Picklerod, it would
suggest he was born at the end of the
first world war, say 1919, some years
after the first story about him and
Bertie Wooster had been published.

A similar question arises in relation
to Jeeves’s next position – according
to Parkinson as page-boy at Picklerod
Academy for Young Ladies, the
school run by Dame Daphne
Winkworth, for when Jeeves
accompanied Bertie to Deverill Hall,
she was one of the five aunts of
Esmond Haddock who awaited them.
Again, one can fairly ask, why was
there no hint of recognition between
them? Parkinson tried to augment the
story of Jeeves’s departure from
Deverill Hall by having Mr Upnor,
Esmond Haddock’s valet, warn
Jeeves that one of the girls at
Picklerod had recently tried to poison
a prize pig at Blandings Castle – a
modification of the Wodehouse
version that Dame Daphne’s own
son, Huxley, had been bitten while
teasing the Empress. The first prize

The references to the 1972 TV series
about the wartime escapes from
Colditz
from
1940
further
demonstrate the flexibility of the
Parkinson approach. It is pretty clear,
therefore, that he made little attempt
to create a credible story using actual
incidents
within
his
chosen
timeframe. Although one might
accuse Wodehouse of having had a
similar attitude, in his stories he
rarely incorporated real incidents
which could be pinpointed in time so
clearly. And from the point of view
of his first most loyal readers, while
in their minds he was only ageing his
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Spanish-speaking valet. One of his
guests had been Digby Thistleton an
ambitious but so far unsuccessful
inventor, and he willingly took on
Jeeves as valet when they returned to
London. Indeed it was his father’s
valet who introduced Jeeves as a
member of the Junior Ganymede
Club with its infamous Club book.

characters about five years, they were
reading about them over a period of
sixty. By contrast, Parkinson was
writing a story about a character who
aged perhaps forty years which
probably took him no more than a
year to write and his readers maybe a
week to read.
According to Parkinson, Jeeves’s
next appointment was as second
footman in the house of Lord
Worplesdon, where he learned a great
deal about such subjects as flat racing
and, when acting as valet to
Worplesdon’s brother on his frequent
visits, obtained the skills needed to
become a high quality gentleman’s
personal gentleman. The Earl’s brief
engagement to Agatha Wooster, and
its termination are mentioned, though
it is assumed they were historical
events.
There is no reference,
though, to Florence and Edwin
Craye, the two children of
Worplesdon’s eventual marriage,
who would each cause Bertie
Wooster so much trouble. Florence
was Bertie’s fiancée at the time he
first employed Jeeves, so it is difficult
to see when Parkinson thought
Worplesdon had actually been
married.

Jeeves was to make good use of the
Club book before long, ironically
after Digby Thistleton’s fortunes
turned for the better.
Having
marketed a product, Antibarb,
through
his
Pharmaceutical
Company, Thistleton found that its
claim to destroy unwanted hair was
the one job it could not do. It actually
encouraged the growth of hair, so,
grasping his opportunity, he
remarketed it as Hair-O. On the way
to making his fortune, though, he
released Jeeves because, after
noticing his valet’s receding hair line
and allowing him to use Hair-O for
four months without showing
positive benefits, he was concerned
that photographs of Jeeves might
hinder his marketing strategies.
And so Jeeves turned to the Club
book entry for Lord Frederick
Ranelagh, and was with him in the
South of France when he was
swindled by Soapy Sid – an
experience which enabled him to
provide a real boost to Bertie
Wooster’s confidence in dealing with
his Aunt Agatha in the years to come.

And so we proceed through
Parkinson’s story. Worplesdon used
one of the vessels in his Pink Funnel
Line to take some friends (and Jeeves
as his valet) to Argentina, but decided
to stay there and engage a local
18

start of Jeeves Takes Charge that ‘I
had found Meadowes . . . sneaking
my silk socks . . . I was compelled .
. . to ask the registry office to dig up
another specimen for my approval.
They sent me Jeeves.’

Ranelagh had far less skill as a
gambler than he believed, and in due
course, still in the south of France, he
used Jeeves as his final stake in a
losing game of poker. As a result,
Jeeves found himself temporarily in
the employ of the crooked Montague
Todd.

The remaining third or so of the book
deals with Jeeves’s life after taking
his first position with Bertie Wooster.
Regrettably, there remain a large
number of unnecessary distortions of
the facts of incidents reported by
Bertie
himself,
and
equally
unnecessary name changes. He also
introduced
wholly
unexpected
incidents, such as Jeeves taking a
small part in a film, and then being
offered a contract by the PerfectoZizzbaum studio. The last quarter of
the book builds on the improbability
level to an extraordinary extent,
contradicting the detail of much of
the ‘official’ Jeeves and Wooster
books. Whilst one might note and
regret minor inconsistencies of
timing or plot in relation to the period
before Jeeves joined Bertie, the book
had, with these provisos, told a good
story. But the unwarranted and
exaggerated use of Parkinson’s
imagination – which went far beyond
his own brief of clarifying with
information not known to Bertie-thenarrator some of the interesting
details of Jeeves’s five or so years
with Bertie – does diminish the book
quite considerably.

Parkinson now started challenging
credibility to an even greater extent
than
previously,
successively
bringing in Hercule Poirot, Peter
Wimsey and Father Brown to try to
solve the problem of Montague
Todd’s kidnap and resulting ransom
demand. After the triple failure of
these stars of the fictional sleuth
world, Jeeves succeeded in solving
the problem, with the result that Todd
ended up in jail. He himself returned
to London, to the Club Book, and the
entry on Bertram Wooster.
Parkinson had Jeeves talk to Bertie’s
valet, Meadowes, at the Junior
Ganymede, and realising his
fundamental petty dishonesty, he
bought a pair of Bertie’s silk socks
which had been recently stolen by
Meadowes. After sending them by
post to Bertie with an anonymous
letter from a ‘Well-wisher’, he
followed up by appearing at Bertie’s
front door and asking if there was a
vacancy for a valet. I would hesitate
to suggest this was the last direct
discrepancy from the Wodehouse
oeuvre, but should perhaps remind
you that we were told by Bertie at the
19

Wendy Craig, Leonard Rossiter and
Fiona Richmond!

By comparison, the Faulks and
Schott books each concentrate on a
very short time period, and although
both are very much products of their
authors’
imaginations,
neither
contradicts the chain of events about
which Wodehouse himself wrote.
Nor
are
they
significantly
compromised by factual events in the
real world of the period about which
they are writing. To the extent that
they were not seeking to write a halflife biography of Bertie Wooster, the
authors had an easier task than
Parkinson. But in my opinion, each
created a much more succinct,
readable and credible book.

I remember listening to the cassettes
for the first time when it was first
published, having read the book the
previous year, and thinking how
much better the recording seemed.
The book had its ponderous elements,
and perhaps was a little too
inconsistent in its description of
Jeeves’s activities, whereas with the
recording, the listener had no time to
worry about such matters as the story
moved on apace. Any potential
doubts were negated by the evolution
of the story. This feeling returned
when, in preparation for this article, I
first reread the book edition of
Jeeves: A Gentleman’s Personal
Gentleman and shortly afterwards
listened to the audio recording for the
first time in probably twenty-five or
thirty years.

The year after the publication of
Parkinson’s book, an extremely
interesting audiocassette version was
released on the unsuspecting public.
It had been lightly edited, to remove
some of the excessive narrative that
can be found in most books, but the
main point of interest was the identity
of the reader. Or, in reality, readers,
as apart from Gerald Harper, the
Narrator, there were over 30
supporting readers of dialogue in the
roles of individual characters in the
book. Most were very minor ‘bit
parts’, but because the recording was
created to raise money for the Variety
Club of Great Britain, many of the
readers were well-known in the world
of entertainment in 1980 Britain. To
name just a few, the list included
John Noakes, Jilly Cooper, Wilfred
Brambell, Kenny Lynch, David Soul,

Sebastian Faulks’s novel, read by
Julian Rhind-Tutt, is available on
CD. I have been advised that Ben
Schott’s has been recorded by James
Lance, but is only available on an
Audible download, which is perhaps
a disappointing development. On
either medium, it will be interesting
to hear whether Wodehouse’s fans
believe these recordings improve or
diminish the texts.
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BENGT MALMBERG

WODEHOUSEPASTISCHER & ARTIKLAR 2018

1. Max Barrett följde upp A Plum
of Great Price med en historia
om Gladys lillebror, nyss
hemkommen från armén och blir
sekreterare på Blandings: Connie,
Gally & a dash of gin 2017 med
alla de förvecklingar som uppstår
mellan Constance Keeble och
brodern
Sir
Galahad

Threepwood.
Problemen
är
framför allt ekonomiska och
Ernest löser dem i konflikt med
Angus McAllister till slut.
2. A Plum Assigment 2018
innehåller 22 intressanta artiklar
och föredrag som Elliott Milstein
och Curtis Armstrong bidragit
med i TWS, det amerikanska
22

sällskapet om olika sidor hos
P.G.Wodehouse. Bl.a. ingår
Milsteins biografi 1975: The
Growth of Sweetness and Light.
De är uppbyggda parvis i en
dialogform.

4. Crikey! How did that happen?
2018 är en biografi av Ian
Strathcarron
över
Berties
utveckling och liv allt ifrån
skolåldern och äktenskapet med
Roberta ”Bobbie” Wickham. De
företar en expedition till Cannes
och vidare till Mussolini i Italien
under
andra
världskriget.
Historien avslutas med Bertie
som filmproducent i Hollywood
och känd ledare för en
jazzorkester. Jeeves har en
ganska underordnad roll i
handlingen. Kritiken har varit
ganska mördande, men boken
delvis rolig.

3. Jeeves and the King of Clubs
2018 av Ben Schott handlar om
hur Bertie och Jeeves beger sig ut
på spaning efter Sir Roderick
Spode och hans kriminella gäng
Black Shorts, en agenthistoria
med Bertie som hemlig agent
inom MI5. Den fick varierande
kritik, speciellt Berties språk
känns alldeles för avancerat
jämfört
med
de
tidigare
Jeevesböckerna.
Handlingen
påminner starkt om ”100-åringen
som klev ut genom fönstret och
försvann”.
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BJÖRN BERGSTRÖM

VINTERTRÄFF I UPPSALA
Bengt Malmberg hade kallat
medlemmarna i StockholmMälardalsområdet till möte hemma
hos sig.
Vi var nio som hörsammade
kallelsen. Dessutom hade vi celebert
besök från Norge, Rolf Torbo, som
testade vårt vetande om Berties
mellanhavande med den famösa
antika gräddsnipan och presentade
den lycklige vinnaren med en kopia
av dyrgripen, dock inte i silver.
Efter en läcker måltid drog vi oss ner
till Bengts stora bibliotek med en
komplett samling av både de
engelska och svenska verken och
mängder av litteratur om den store
mästaren. Efter utbytande av
djupsinniga tankar om diverse ting
tackade vi värden för en i alla
avseenden lyckad dag.
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BENGT MALMBERG

PG WODEHOUSES FIENDER GER ALDRIG UPP
Wodehouse finns exempel från alla
områden trots att alla redovisade
undersökningar och fakta avslöjat
hur grundlös förföljelsen varit.
Speciellt ett område återkommer
ofta; att Wodehouse hade nazistiska
värderingar som kommit till uttryck i
hans fem radiotal till de amerikanska
läsarna efter interneringslägret i juni
1941. Ett praktfullt exempel på detta
är en ”kulturjournalist” på DN,
Augustin Erba, som 19 januari 2019
i ett stort uppslaget angrepp på PG
Wodehouse fastslår att hans
”favoritförfattare” (PG Wodehouse)
jobbade för nazister och medverkade
i nazistpropaganda under andra
världskriget och därför blev hatad av
sina landsmän! Över detta fäller
Erba krokodiltårar och stöder sitt
utfall på en lång rad rena lögner. Här
skall redovisas en bråkdel av dem.
Erba ”frågar sig om det finns något

Så har det hänt igen! En av världens
roligaste, skickligaste och största
författare under 1900-talet utsätts
åter för angrepp och förtal av en
okunnig journalist med liten
kunskap om Wodehouse, men ett
behov att smutskasta honom utifrån
egna syften och värderingar. Vill
man väcka intresse för sig själv av
olika anledningar, är artiklar som
kritiserar och tar avstånd från
allmänt vedertagna uppfattningar det
bästa sättet. Avundsjuka mot en stor
författares framgångar kan vara en
drivkraft. Behov att markera sin
egen bildning och betydelse en
annan. Politiska värderingar i
samhällsdebatten en tredje.
Medlet är ofta att upprepa tidigare
lögner,
falska
uppgifter
och
händelser för att visa att man har
stöd för sin uppfattning. Vad gäller
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till Saturday Evening Post om sin
lägervistelse med titeln ”My War
with Germany” att publiceras i USA
1941. Den översattes även i Folket i
Bild i Sverige 14 september 1944
och är en dråplig självironisk
berättelse om hans lägervistelse. Det
blev startskottet.

försvar
för
högerprasslande
litteratörer”. I insinuant berättande
stil skriver han:
”I England kunde man under
bombangreppen höra en underhållande vänlig stämma i de Goebbelska
propagandautsändningarna.”

Erba tar till de sedvanliga knepen för
att göra sig trovärdig med att relatera
episoder ur hans böcker, hans
skämtsamma beskrivning av fångenskapen. Och som kronan på verket
upplysningen att Wodehouse inte
var ensam att ha arbetat med
nazisterna
och
nämner
då
nobelpristagaren Günther Grass som
tjänstgjort i Waffen-SS enligt
honom. Det är ett vanligt knep hos
sensationsjournalister som Erba att
använda sig av, ”guilt by
association”.

Wodehouse
var
enligt
Erba
kontroversiell redan innan då han
var rolig och läst i breda kretsar runt
världen, och då höjs de kritiska
ögonbrynen
naturligtvis.
Erba
jämför några klassiska författare för
att visa att han är beläst! Han tar
vidare upp ”trasslet med skattemyndigheterna” i USA och England
som bevis för Wodehouses girighet
när han inte ville bli dubbelbeskattad för sina inkomster.
Erba summerar kort interneringen då
Wodehouse ”tilläts skriva sina
historier” fram till dess Gestapo
hämtade honom till Berlin för
propagandaverksamheten
och
lyxtillvaron på Adlon. Faktum är att
Wodehouse skulle friges inför sin
60-årsdag och på tyska UD (inte
GESTAPO som Erba lögnaktigt
påstår) var man mån om att sköta
kontakterna med det neutrala USA
genom att ge Wodehouse tillfälle att
ocensurerat tala till sina läsare om
interneringen.

Erba
avrundar
”sin
faktaredovisning” med att det tog 30
år innan britterna förlät honom
genom att han adlades. Han syftar på
den orden (KBE), som Wodehouse
fick som en ursäkt för regeringens
behandling av honom efter kriget
trots att han i olika utredningar friats
från alla anklagelser för att ha
samarbetat med nazisterna. Erba
hade av starka skäl naturligtvis inte
läst någon av dessa utredningar!

Vid en intervju i Tost julen 1940 av
journalisten Angus Thuermer från
AP sände Wodehouse med en artikel

Erba avslutar med sin insinuanta
fråga: ”Om din favoritförfattare
visar sig vara nazistkollaboratör, vill
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En förklaring till Augustin Erbas
förtal hittar man i en artikel av
honom i DN 25 maj 2019. ”När jag
skriver journalistik vill jag att varje
ord ska vara sant och ge upphov till
motsvarande
sann
känsla”.
”Informationer som ger upphov till
känslor behöver inte vara sanna”.
Bäst för Erba att sitta på två stolar
samtidigt. Han måste klä sina svåra
känslor i ord även om de gör
människor illa. Artikeln i januari om
PG Wodehouse med lögner och
förtal har således ett berättigat
innehåll. Men ”han vill inte göra illa
människor som han älskar”. Erba är
ett utomordentligt exempel på den
gamla sentensen att ändamålet
helgar medlen. Då har han full frihet
att förtala och sprida lögner.

du fortfarande läsa böckerna? Och
därmed stödja ett förkastligt
ändamål. Man ställer sig genast
frågan: varför har då Erba PG
Wodehouse som favoritförfattare?
Han påstår sig ha läst över 90 av
böckerna. Och till och med
McCrums biografi har han sett
varifrån han refererar ett lösryckt
citat: ”Hans namn stinker här” utan
att
redovisa
bakgrunden
till
påståendet
i
angreppen
på
Wodehouse. Ett typiskt grepp av
Erba.
Augustin Erba och DN vägrade som
väntat att ta in ett genmäle av mig
och i ett svarsbrev skriver Erba
kommentaren: ”Att Wodehouse
samarbetade med nazisterna står ju –
som framgår av ditt brev – bortom
allt tvivel. Den stora frågan är
varför.” Han hade inte begripit ett
dugg av vad jag skrev och citatet en
ren lögn. Erba avslutar brevet med
en osann kommentar: ”Ilskan mot
Wodehouse pågick ju så länge att
försöken att adla honom på 1960talet stoppades av de som tyckte att
han var en förrädare”. Hade Erba
läst någon av de olika utredningarna
hade han känt till vad engelske
ambassadören i Washington skrev
när Wodehouse andra gången
frikändes 1960 och föreslogs till
belöningen: ”Att belöna PG
Wodehouse vore att konfirmera
bilden av en engelsman i form av sin
huvudperson, Bertram Wooster.”

Augustin Erba är inte ensam om att
vara okunnig om vad som verkligen
skett och vill bli läst. Cecilia Hagen
med samma ambition utmärkte sig i
skvallerspalten ”Har Ni Hört Att…”
där hon återupplivade myten om
Wodehouses
samarbete
med
nazisterna och skriver: ”…att PG
WODEHOUSE, den högt älskade
kärleksfulle häcklaren av engelsk
överklass som den en gång var,
skaparen av Jeeves och Bertie
Wooster, fick betalt för att gå
nazisternas ärenden under kriget?”
En lögn som avförts flera gånger
efter noggranna utredningar men
som Hagen måste upprepa för att bli
läst. Paret Wodehouse levde i Berlin
på inkomster av Ethels smyckes27

Milnes böcker gick snabbt ned på
1930-talet och då blev han pacifist.
Vid krigsutbrottet svängde han och
hyllade
Churchills
politik.
Wodehouse däremot, skrev han,
gömde sig under bordet när man
började diskutera politik. I sin artikel
angrep han Wodehouse för att smita
undan sitt nationella ansvar i första
världskriget och gömt sig i USA, då
Wodehouse i själva verket anmält
sig två gånger men ratats för sin
svaga syn.

försäljning och royaltyer från Plums
bokförsäljning via hans bankkonto i
Schweiz. Detta gjordes helt klart i
utredningarna
1944–45,
men
återupprepas då och då av mindre
nogräknade journalister.
Beslutet att hedra Wodehouse med
en minnesplatta i Westminster
Abbey har medfört ett nytt angrepp
på Wodehouse med vanliga falska
påståenden. Det är en sionistisk
judisk
organisation
Campaign
Against Antisemitism som vill
förhindra manifestationen genom
upprepning
av
lögnerna
om
samarbetet med nazisterna från
Berlin. De påstår att man i hans
historier ofta hittar nedsättande
omdömen om judar. Hans storhet
som författare kan de inte förbise
men i sina böcker var Wodehouse
”also an idious anti-Semite” som det
finns flera exempel på skriver de.
”Idious” betyder förhatlig, ett
omdöme som säger mer om denna
obskyra grupps avsikter och taktik.
Tvärt emot vad alla hans miljoner
läsare anser.

Det kan synas märkligt att Wodehouse som en av Englands
populäraste och skickligaste författare blev så illa behandlad efter sina
Berlintal vars innehåll var helt
harmlösa, närmast naiva enligt
bedömningarna efter kriget. Läget
var besvärligt 1941. I Berlin fanns
William Joyce, en nazistsympatiserande engelsman som sände
nyheter till det engelska folket, och
Wodehouse kom att associeras med
honom som landsförrädare.
Vidare spelade det politiska läget
stor roll. England var ensamt i kriget
mot Nazityskland och man kunde
inte skämta om tyska fångläger.
Avundsjukan bland hans författarkollegor hade vuxit efter hans
ekonomiska framgångar och som
kronan på verket hedersdoktoratet i
Oxford. Hans utnämning grundade
sig inte enbart på de humoristiska
verken utan även på hans författarskicklighet. Shakespeare anses ha

Wodehouses stora popularitet har
skapat avundsjuka hos författarkollegor, och de utnyttjade tillfället
1941 efter Connors stora angrepp på
Wodehouse i BBC. En som
verkligen hakade på var A.A Milne,
Nalle Puhs skapare. På 1920-talet
hade de båda samarbetat, bl.a. med
att sätta upp ”A Gentleman of
Leisure” på teatern. Efterfrågan på
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skapat 2300 nya ord med sina verk
och god tvåa är Wodehouse, 1600
nya ord. Milne var inte ensam i den
engelska kultureliten att angripa
Wodehouse
men
den
stora
majoriteten av författarna, främst
George Orwell, stödde Wodehouse i
tidningsdebatten.
PG Wodehouse är en stor författare,
inte enbart rolig – men ändå poppar
kritiker upp nästan 80 år efter
Berlinepisoden. Kanske kan den
kommande ärebetygelsen äntligen
sätta ett slut på förtalskampanjen av
sensationsjournalister som Augustin
Erba och avundsjuka ”kulturpersoner” i övrigt?

29

MARTIN KRISTENSON

ALLA SURPUPPORS SVURNE FIENDE
Wodehouse som ett särskilt svårt
fall.

I sin självbiografi Wodehouse om
Wodehouse berättar P G Wodehouse
att han ända från sin tidigaste
barndom velat bli författare: ”Inte så
att jag hade något särskilt budskap
till mänskligheten. På den vägen är
det än i dag: jag ligger i för allt vad
jag är värd men hittills inte en
tillstymmelse till budskap, så om jag
inte helt plötsligt kommer i högform
till åttioårsåldern tycks det som om
mänskligheten skulle förbli ett
budskap fattigare.”

Bakgrunden var denna: Wodehouse
bodde i Frankrike vid tiden för
nazisternas inmarsch och blev i
egenskap av engelsk medborgare
satt i fångläger. Av åldersskäl
placerades han senare i husarrest i
Berlin och det var därifrån han höll
ett antal radiokåserier för en
amerikansk radiostation. Dessa
kåserier användes senare av
nazisterna
i
deras
propagandasändningar över England
och snart kunde de engelska
radiolyssnarna ta del av följande,
typiskt wodehouseska funderingar:
”Unga män som står i början av sin
karriär har ofta frågat mig ”Hur blir
man en lägerfånge?” Ja, det finns
flera sätt. Mitt sätt var att köpa ett
hus i Le Touquet på Frankrikes kust
och stanna där till tyskarna dök upp.

En harmlös underhållare, alltså –
alldeles för harmlös för att vara
intressant, kanske några vill tillägga.
Det fanns dock en tid då Wodehouse
tvärtom beskylldes för att torgföra
de mest obehagliga politiska åsikter.
I den intensiva jakten på förmodade
nazistkollaboratörer efter andra
världskriget fanns det många
engelsmän
som
utpekade
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Vad gäller det sista påståendet, så
misstar sig dock Orwell. I romanen
Som det anstår en Wooster
framträder en tvättäkta fascist vid
namn Roderick Spode. Denne
Spode, ett slags salongskomedins
Oswald Mosley, lever ett märkligt
dubbelliv: förutom att leda ett gäng
fascister, ägnar han sig åt att designa
damunderkläder under pseudonymen
”Eulalia.” Mycket av komiken
bygger på Spodes envetna försök att
inte få denna sistnämnda verksamhet
avslöjad – för vad skulle hända om
hans entusiastiska anhängare kände
till sin ledares mörka hemlighet? Då
skulle nog inte ens ”das FührerPrinzip” hjälpa. Om Orwell hade läst
denna roman, hade han gott kunnat
anföra den som ett argument mot de
rabiata quislingjägarna – för en
fascist skulle väl knappast skildra
sina meningsfränder på det sätt som
Wodehouse gör här:
– Felet med er, Spode, är att ni tror
att ni är någonting bara för att ni
lyckats
förleda
en
handfull
halvgalningar att vanpryda Londons
gator med att gå omkring i svarta
kortbyxor. Ni hör dem ropa ”Heil
Spode” och så tror ni att det är
Folkets Röst. Men där tar ni
grundligt miste! Vad Folkets Röst
säger är ”Titta på den där åsnan
Spode i sina kortbyxor! Har ni
någonsin sett en så löjlig figur!”

Detta är förmodligen det bästa och
enklaste sättet. Du köper huset och
sen gör tyskarna resten.”
Engelsmännen var, begripligt nog,
djupt chockerade. Det drogs igång
en hetskampanj mot Wodehouse
som varade långt efter kriget. En
ångerfull Wodehouse skrev långt
senare: ”Naturligtvis borde jag ha
haft vett nog att inse att det var
vansinne att tala i tysk radio om ens
de mest harmlösa saker, men det
hade jag alltså inte. Jag antar att livet
i ett fångläger undergräver ens
intellekt.”
Beskyllningarna
haglade
över
honom. Han anklagades inte bara för
att ha samarbetat med fienden, utan
också för att ha propagerat nazism i
sina romaner. I sin berömda essä ”In
defence of PG Wodehouse” gjorde
George Orwell hackebiff av båda
dessa anklagelser. Wodehouse kan
knappast anklagas för något mer än
politisk naivitet, hävdade Orwell,
och i alla händelser finns det
betydligt värre skurkar att jaga. Om
anklagelserna
för
nazistiska
tendenser i romanerna skriver
Orwell:
”Det är nonsens att tala om
”fascistiska tendenser” i hans
böcker. Där finns överhuvudtaget
inga post-1918-tendenser (…) Så
vitt jag vet så använder han inte
någonstans orden ”fascism” eller
”nazism.”

Spode är, såvitt jag kunnat se, den
ende fascisten i Wodehouses böcker.
Kommunister förekommer däremot
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verklighetsfrämmande
revolutionsromantik.

titt som tätt. Den mest minnesvärde
av dem är nog gubben Rowbotham,
som Bertie Wooster vid ett tillfälle
tvingas bjuda på lunch:

Så Wodehouse skulle alltså vara en
politisk satiriker?

”Mr Wooster?” sade gubben
Rowbotham. ”Får jag säga kamrat
Wooster?”
”Tja... äh...”
”Tillhör ni Rörelsen?”
”Äh…?”
”Brinner ni av längtan att se
Revolutionens morgon randas?”
”Tja, inte precis brinner direkt. Jag
menar, så vitt jag har förstått så går
det hela ut på att lemlästa såna som
jag, och jag måste erkänna att jag
inte är så vidare pigg på det.”

Nej, nej, satir är det bara fråga om i
den mycket vida meningen att ”all
komedi
är
en
satir
över
mänskligheten” (Chaplin). Spode
och Rowbotham är inte några
representanter för nazism och
kommunism. De är bara två i raden
av en människotyp som alltid får
spela skurkrollen i Wodehouses
böcker. Översittare och dogmatiker,
surpuppor
och
allvarsmän,
intoleranta och griniga livsförnekare
– det är alltid de som gör livet surt
för romanhjältarna. Det kan vara
präster
och
helnykterister,
domedagspredikanter, medlemmar
av Äldre Konservativa Klubben, och
– i synnerhet – fastrar.

I en annan berättelse grips den unge
överklassgrabben
Archibald
Mulliner av revolutionens idé och
beger sig ut i East End för att förena
sig med det förtryckta proletariatet.
Det blir ett smärtsamt möte för
Archibald, eftersom det förtrycka
proletariatet visar sig vara betydligt
mindre renhjärtat än vad de
revolutionära pamfletterna gjort
gällande.
Archibalds
flickvän
Aurelia slår huvudet på spiken när
hon strax före avresan tiill East End
konstaterar att Archibald inte skulle
kunna känna igen ett förtryckt
proletariat om det så serverades på
stekspett med bearnaisesås till. Som
Sigrid Combüchen påpekar i en
artikel i Allt om böcker (7/8 – 85)
kan denna novell mycket väl läsas
som en allegori över 68-vänsterns

I en novell dyker det till och med
upp en auktoritär och intolerant katt.
Den bohemiske konstnären Lancelot
får i uppdrag att ta hand om sin
morbror Theodores katt Webster.
Morbror Theodore är domprost och
har uppfostrat Webster till en
moraliskt mycket högstående katt,
en katt med oförvitlig vandel och
helgjuten karaktär. Webster tar
omedelbart
kommandot
över
Lancelots liv. Genom fasta och
stränga blickar får han en skrämd
Lancelot att helt upphöra med sin
bohemiska tillvaro, sluta röka, börja
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romaner som lite gammaldags är att
hans figurer nästan undantagslöst är
vänliga och godmodiga människor.
”Nuförtiden när alla bara hatar
varandra, så framstår man som en
anakronism om man inte morrar åt
någon eller någonting.”

raka sig varje dag och till slut bryta
med sin fästmö eftersom Webster
inte godkänner henne – Webster vill
istället kasta Lancelot i famnen på
en kvinna som enligt författaren ser
ut som en pryd glaciär. Det enda
som kan bryta förtrollningen är att
Webster själv släpper loss – och det
sker till slut genom att han av
misstag slickar i sig lite whisky.
Även katten Webster visar sig vara
riktigt mänsklig.

Det som nu sagts motsäger förstås
inte Wodehouses försäkran att han
inte har något budskap till
mänskligheten. Det enda viktiga för
honom var att skriva roliga och
underhållande
romaner.
Vidsyntheten och toleransen var
snarare en följd av Wodehouses
speciella humor och allmänna
livshållning.

Hjältarna i Wodehouses värld är
framför allt medlemmarna av
Drönarklubben. Människor som inte
begär något annat av livet än en supé
med gossarna, lite bensprattel på
någon trevlig revy (Som alltid heter
något i stil med Gör som mamma,
flickor eller Te med tokiga Tilly), en
cigarett och därefter deckaren Det
blodiga spåret som kvällslektyr.
Leva och låt leva, är deras valspråk.
Det skulle aldrig falla dem in att
försöka tvinga sina medmänniskor
att tänka och tycka som de. Bertie
Woosters reaktion när han möter den
dystre revolutionären Brinkley är
typisk: ”Jag hade ingen invändning
mot att han tillbringade sin tid med
att
planera
massakrer
på
bourgeoisin, men jag kunde förbaske
mig inte inse varför han inte kunde
göra det med ett glatt och ljust
leende.”

Sedan ligger det ju också i själva
komediformen att någon – gärna en
auktoritär person – ska sätta diverse
käppar
i
hjulen
för
hjälten/hjältinnan. Det hör till genren
och innebär inte nödvändigtvis att
författaren försöker säga oss något
särskilt. Wodehouse själv avskydde
alla som försökte hitta ”budskap”
och ”tendenser” i hans verk (dvs
sådana som författaren till denna
artikel.)
”Är det inte märkligt hur de här
killarna alltid ska analysera och
dissekera? Man kunde ju tycka att
folk som själva skriver, borde inse
att en författare bara sätter sig ned
och skriver.”

I ett förord till en av sina böcker
anmärker Wodehouse att orsaken till
att så många läsare uppfattar hans

Det brukar heta att Wodehouse alltid
33

författare att göra en så stor del av
mänskligheten på lite bättre humör.

skrev om det förflutna, att den värld
han skildrade upphörde att existera
efter första världskriget. Det är ett
lite missvisande påstående och det
förklarar i varje fall inte hur
Wodehouse kunnat behålla sin
popularitet
hos
ständigt
nya
generationer.

Texten är tidigare publicerad i
tidskriften
Galago
samt
i
essäsamlingen Saxofonisten och
kommissarien
(Stupidobiblioteket
2017.)

Wodehouses värld har i själva verket
aldrig existerat och kan heller inte
göra det. Verkligheten är inte
förenlig med Wodehouses estetik.
”Hans figurer har inte ätit av den
förbjudna frukten,” skrev Evelyn
Waugh en gång. ”De är kvar i Eden.
Slottet Blandings trädgårdar är just
den lustgård från vilken vi alla
förvisats.”
Wodehouse skapade sig ett neverneverland, en värld där ingen åldras
eller dör, en värld helt frikopplad
från varje uns av smutsig verklighet.
Den enda gången förekomsten av en
omvärld nämns är när betjänten
Jeeves i förbifarten meddelar Bertie
att ”en lätt friktion har inträtt i
förhållandena på Balkan.”
Det är klart att en sådan författare
inte är någonting för de bistra
personer som lever efter Elmer
Diktonius stränga och uppfordrande
aforism ”Om konstens mening vore
att bedöva, att få oss att glömma
livet, så vore ett hammarslag i
skallen den enklaste och bästa
konsten.” Men för oss andra är det
en inte obetydlig insats av en
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SARA GRANATH

PELHAM GRENVILLE OCH JAG.
tittade tillsammans i den tjocka
familjebibeln med skrämmande
illustrationer av Doré.

Nyligen
läste
jag
Frances
Donaldsons biografi över Pelham
Grenville Wodehouse. Nu vet jag
alltså en hel del om hans liv, men det
har alltid varit texterna som
intresserat mig i första hand. Inte har
jag väl trott att det fanns en
verklighet bakom hans historier; jag
har sett dem som pure fiction, som
pärlor av intrigbygge och språklig
ekvilibristik.

P G Wodehouse hittade jag kanske
av mig själv. Förmodligen låg det
häftade ex av hans böcker lite här
och var, med fina färggranna
omslag. Minnet är ju bland det
bedrägligaste som finns, men jag
tror att jag först fäste mig vid
relationen mellan Bertie Wooster
och Jeeves. Jag imponerades av
Jeeves
oerhört
diskreta
och
intelligenta och förutseende sätt att
lösa Berties problem redan innan
han på allvar trasslat in sig i dem.
Kanske hörde jag något om Bertie
och Jeeves på radio också?

Och det verkar som om han inte
heller var så himla intresserad av
verkligheten. Hans liv var ett
skrivliv, i första hand. Det märks.
Hur jag började läsa om Jeeves och
Lord Emsworths sugga vet jag inte.
Böcker har jag alltid haft omkring
mig: hemma var det konst, sport och
litteratur som gällde. Pappa läste
förtjust James Thurber med mig, på
engelska, och bröderna och jag

Jag fastnade för Wodehouse, inte
minst därför att han alltid fick mig
att skratta, högt och hjärtligt. Alla
dessa unga män med onkel- faster35

Roligt är det att hitta andra
Wodehouseälskare som förstår vad
jag pratar om, som också gillar att
hitta vällästa böcker på loppisar och
antikvariat. Till min arbetskamrat
Bengt hittade jag en Penguinmugg
med texten ”Thank you Jeeves”.
Tror han uppskattade den på rätt sätt.

och flickbekymmer och inte minst
Lord Emsworths kärlekshistoria med
Dronningen av Blandings.
På senare år har jag med allt större
förtjusning lagt märke till hur
Wodehouse smyger in referenser till
Shakespeare i sina verk. Det är i och
för sig en folksport i engelskspråkig
litteratur, inte minst i deckare. Men
han gör det roligast, som när han
talar om ett väder som liknar det i
andra akten av Kung Lear. Han har
också ett fiffigt sätt att smyga in
referenser utan att identifiera dem:
då kan jag känna mig fiffig som kan
göra det.

Till sist: jag kan inte annat än falla
för en författare som skriver sådana
här meningar: ”He looked precisely
the sort of young man designed by
nature for the decatting of trees.”

I biografin framgår det att
Wodehouse inte var så spränglärd
med Shakespeare som man kan tro:
uppenbarligen
tog
han
sina
referenser ur citatsamlingar. Nåja,
han gör det bra i alla fall.
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GÖRAN BÜLOW

WODEHOUSE OM ATT SKRIVA
Wodehouse hade en enorm förmåga
till koncentration. Han kunde skriva
under i stort sett vilka förhållanden
som helst. Det enda som störde
honom var socialt liv med luncher,
middagar och besökare.
If I have a lunch hanging over me, it
kills my morning’s work, and dinner
isn’t much better. I hate the social
life. My dream would be to live in
the country with a typewriter and
plenty of paper and tobacco and be
cut by the county.

Många författare har givit ut böcker
där de ger goda råd om hur man bäst
skriver för att lyckas i yrket,
Stephen King, Olof Lagercrantz,
Bodil Malmsten, Marguerite Duras,
för att bara nämna några få.
Wodehouse skrev inte någon sådan
volym, men hans tankar om
skrivande finns bevarade i brev till
barndomsvännen från skoltiden i
Dulwich College, William ’Bill’
Townend. Utdrag ur denna brevskatt
publicerades 1953 under titlarna
”Performing Flea” i UK och
”Author!
Author!”
i
USA.
Utgåvorna skiljer sig åt, så det lönar
sig att läsa båda. En sammanfattning
av de delar av breven som handlar
om författande presenteras nedan.

När han en tid bodde på Hunstanton
Hall brukade han sitta i en liten båt i
vallgraven
med
skrivmaskinen
vinglande på ett sängbord och med
kvackande ankor som sällskap. Han
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var musiker som övade på trombon
och violoncell i ett angränsande rum,
och några andra i närheten som höll
föredrag om Chaucer eller Beowulf.

skrev i stormväder på atlantångare
mellan England och New York, och
när det blev för stökigt i New York
hyrde han ett rum på Great Necks
golfklubb, dit han pendlade varje
dag från Manhattan. Hustrun Ethel
inredde ett luxuöst bibliotek i
hemmet på Manhattan för att han
skulle kunna skriva ostört och i
inspirerande miljö, men det första
han gjorde var att slå sig till ro i
sovrummet med skrivmaskinen på
ett köksbord.

Efter fångenskapen i Tyskland
hamnade Plum och Ethel i Paris, där
de helt överraskande blev arresterade
och förda till Palais de Justice. Ethel
släpptes efter en dag, men
Wodehouse fick stanna fyra dagar i
les Inspecteurs rum, där han skrev på
”Uncle Dynamite” under intresserat
överinseende
av
delar
av
polisstyrkan som uppehöll sig där.
På fjärde dagens kväll blev han
förflyttad till ett sjukhus med eget
rum, där han kunde fortsätta
skrivandet. Hundra sidor fick han
ihop under tiden på kliniken, trots
ständiga avbrott av sköterskor,
läkare, städpersonal, vaktmästare,
polisinspektörer och besökare.

Under den tyska ockupationen av Le
Touquet skrev han på ”Joy in the
Morning”, medan tyska soldater
patrullerade
utanför
fönstren.
”Money in the Bank” tillkom när
Wodehouse
var
inspärrad
i
interneringsläger på sinnessjukhuset
i Tost. Han satt på fodralet till
skrivmaskinen
med
denna
balanserande på en resväska och
med två gevärsbeväpnade tyska
soldater bakom sig tittande över
axeln.
I did it at a rate of about a page a
day in a room with over fifty men
playing cards and ping-pong and
talking and singing. The first twelve
chapters were written in a whirl of
ping-pong balls.
När han kom till trettonde kapitlet
invigdes biblioteket och han blev
utsedd till ’President of the Library’,
vilket bland annat innebar att han
fick en egen madrasserad cell, där
han i relativ avskildhet kunde sitta
och arbeta. De enda störmomenten

Förutom att kunna skriva överallt
var Wodehouse också mycket flitig.
Han skrev varje dag om han hade
möjlighet. Så lyckades han också få
ihop ett hundratal böcker, förutom
alla
teaterpjäser,
musikaler,
sångtexter och brev. En dag på
jobbet kunde se ut så här:
I write all the morning, go for a fivemile walk after lunch, and can
generally get in another three hours
before dinner, as we don’t dine till
eight.
Klockan tolv på dagen var
Wodehouse tvungen att avbryta sitt
skrivande för att kunna se TV-serien
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Love of Life, av författaren Don
Ettlinger. I never miss Love of Life.
It comes on at noon, so of course
ruins my morning’s work.

The first draft is always the tough
part. Personally, I love rewriting
and polishing. Directly I have got
something down on paper, however
rough it is, I feel the thing is in the
bag.

Wodehouse skrev både för hand och
på maskin. Med pennan skrev han
korta stycken eller dialog i ett block,
en eller två sidor, och maskinskrev
sedan en omarbetad version.
Skrivmaskinen
var
naturligtvis
mekanisk. Han försökte med
diktafon vid ett tillfälle, men gav
upp när han hörde hur förskräcklig
hans egen röst lät ur apparaten.
Writing my stories—or, at any rate,
rewriting them—I enjoy. It is the
thinking them out that makes the
iron enter into the soul. I always
have to make about four hundred
pages of notes before I can get my
scenario set.

I stället för att försöka få första
utkastet perfekt från början, skrev
han för att snabbt ha ett utkast, som
han sedan kunde finputsa. En vecka
var tillräckligt för att skriva en
novell om handlingen var uttänkt i
förväg. För en roman skrev han i
allmänhet åtta sidor eller 2.500 ord
om dagen. Med stigande ålder
anmärker han att det gick
långsammare. När han skrivit riktigt
snabbt
behövde
han
lägga
manuskriptet åt sidan i någon vecka
för att låta det svalna för att få lite
distans till texten.
I find that the longer I go on writing,
the harder it becomes to get a story
right without going over and over it.

Eftersom Wodehouse hade lätt för
själva skrivandet, men våndades
över att få handlingen att gå ihop i
alla sina intrikata detaljer, började
han arbetet med en ny roman genom
att sammanställa ett detaljerat
scenario på kanske 30.000 ord, där
alla viktiga händelser, atmosfär och
utkast till dialog fanns med, så att
skrivarbetet sedan kunde fortlöpa
utan avbrott. För att försäkra sig om
att berättelsen stod på solid grund,
brukade han låta två eller tre
personer godkänna scenariet innan
han började skriva på allvar. Sedan
gick det undan.

Wodehouse konstaterar att hans
romaner gärna sväller ut och blir för
långa. Han menar att de flesta
romaner är bättre om de är korta.
I suppose the secret of writing is to
go through your stuff till you come
on something you think is
particularly good, and then cut it
out.
Kipling och Somerset Maugham var
också av uppfattningen att det är
viktigt att skära i texten, skriver han.
Det svåra är att veta vad man ska ta
bort. I Wodehouses fall är det
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begriplig person. Den ende som ska
kunna besegra honom är hjälten.
Mindre viktiga karaktärer ska inte ha
namn som Overeck, Hawksweed,
Negus, Hemlock, Ferrule eller
Affleck. I verkliga livet förekommer
sådana namn, men de skapar
förväntningar hos läsaren, som inte
infrias. När en person heter
Weatherwax eller Changlefeather
tror man att han kommer att ha en
betydande roll längre fram, och när
det inte sker, blir läsaren besviken.

onödig dialog, eftersom hans böcker
huvudsakligen innehåller dialog.
Effektivt är också att ta bort delar av
handlingen tillsammans med en eller
ett par karaktärer. Man måste bara se
till att alla referenser till det
borttagna också tas bort.
Wodehouse kommenterar vännen
Bill Townends verk och jämför dem
med hans egna: I believe there are
two ways of writing novels. One is
mine, making the thing a sort of
musical comedy without music, and
ignoring real life altogether; the
other is going right deep down into
life and not caring a damn. För att
fortsätta liknelsen med musikal,
skriver han: The more I write, the
more I am convinced that the only
way to write a popular story is to
split it up into scenes, and have as
little stuff between the scenes as
possible. Till exempel konstruerar
Wodehouse sina noveller i tre akter
med en poäng efter de första 1.500
orden, en poäng till vid 6.000märket och så 1.000-ordsfinishen.

Hur startar man en berättelse?
Wodehouse försöker få in dialog så
snart det går. Han anser att läsaren
avskräcks om denne drabbas av för
mycket prosa i början. Man bör
introducera
alla
karaktärerna,
speciellt huvudpersonerna, så tidigt
som möjligt, utan att de trängs med
varandra,
och
sprida
bakgrundsinformationen i lagom
bitar så att allt fortfarande är läsbart.
Ett sätt att göra det är att använda sig
av en ramberättelse, där Mr.
Mulliner
eller
den
Äldste
Medlemmen ger bakgrunden under
lättsamt samtal på puben eller
golfklubben.
I think the success of every novel
depends largely on one or two high
spots. The thing to do is to say to
yourself ”Which are my big
scenes?” and then get every drop of
juice out of them.
Perspektivet i berättelsen sätter
begränsningar för skrivandet. I en
historia i första person, som när

När Wodehouse skriver en roman
ser han karaktärerna som betalda
skådespelare i en teaterpjäs. Några
har naturligt biroller och andra
innehar huvudrollerna. Det är viktigt
att
huvudrollsinnehavarna
har
mycket att göra och är med i de
avgörande scenerna. Skurken i
historien ska framställas som knappt
mänsklig och osårbar. Han ska vara
en outgrundlig, illvillig kraft, inte en
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Wodehouse funderar i breven ibland
över vad det innebär att vara
författare.
But it’s a funny thing about writing.
If you are a writer by nature, I don’t
believe you write for money or fame
or even for publication, but simply
for the pleasure of turning out the
stuff. I really don’t care much if
these books are published or not.
The great thing is that I’ve got them
down on paper, and can read and
re-read them and polish them and
change an adjective for a better one
and cut out dead lines.

Bertie Wooster är berättaren, kan
läsaren bara få veta vad Bertie
känner till, och Bertie vet bara en
begränsad del av vad som sker. Men
man kan få bra tempo i en sådan
historia. När man skriver en pjäs är
man begränsad till att beskriva allt
med dialog och hålla handlingen på
en plats. Vad personerna tänker och
mycket av handlingen måste framgå
av vad som sägs. Perspektivet kan
rädda en historia som inte riktigt
håller. Man frågar sig: Kan detta
vara en Ukridgehistoria? och vips
stämmer allting. Eller en refuserad
Ukridgehistoria blir till en om Bingo
Little. Så kasta inte bort något. Det
kanske kan användas, helt eller
delvis, en annan gång.

Han nämner en författare (Michael
Arlen), som pensionerat sig och inte
skrivit något på femton år, och
undrar hur han fyller sin tid. Han
frågar sig hur man kan låta bli att
skriva i femton år. Wodehouse själv
skrev ju ända till sin bortgång. En
annan undran han har är varför
kritiker och historieskrivare utgår
från att Shakespeares pjäser speglar
hans
stämningsläge
och
omständigheterna i hans liv.
Wodehouse menar att hans eget
privatliv inte alls påverkar hans
arbete. Han bryr sig inte heller om
vad kritikerna tycker. Det måste
finnas många som inte gillar hans
böcker. Det är bara att acceptera.
Men ibland har han sina tvivel:
Though I sometimes wonder if I
really am a writer. When I look at
the sixty-odd books in the shelf with
my name on them, and reflect that
ten million of them have been sold, it

Om publicering och marknadsföring
skriver Wodehouse att den bästa
investering man kan göra är i en bra
agent. Han kan företräda författaren
och förhandla mycket bättre än vad
man kan själv. Det är viktigt att man
vänder sig till rätt tidskrift eller
förlag. En litterär text ska inte
lämnas till populärpressen och
omvänt. Man ska inte förvänta sig
att man slår igenom med en gång,
utan ge ut minst en ny bok varje år,
så att varje ny bok hjälps av de
tidigare. Efter ett tag kallas man den
kände författaren i pressen. Folk
råkar läsa en bok, gillar den och
köper ens andra böcker, berättar för
vänner och bekanta och sedan är
bollen i rullning.
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amazes me that I could have done it.
I don’t know anything, and I seem
incapable of learning … I feel I have
been fooling the public for fifty
years. Som de flesta kreativa
personer tvivlar han på sin förmåga.
H.G. Wells sa en gång till
Wodehouse att man har fem år på
sig att behålla publikens gunst.
Sedan genomskådar de en. Men,
tröstar sig Wodehouse: My stuff may
not be the sort of stuff that admits
you to halls of fame, but I do work at
it. When in due course Charon
ferries me across the Styx and
everyone is telling everyone else
what a rotten writer I was, I hope at
least one voice will be heard piping
up, ”But he did take trouble.”
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THE PHYSICAL CULTURE PERIL
And How the Nation May Easily Be Saved From It
By P. G. Wodehouse
Author of “The Intrusion of Jimmy,” “The Little
Nugget,” etc.
Vanity Fair (May 1914)

P

HYSICAL culture is in the air just now. Where, a few years
ago, the average man sprang from bed to bath and from bath to
breakfast-table, he now postpones his onslaught on the boiled egg
for a matter of ﬁfteen minutes. These ﬁfteen minutes he devotes to
a series of bendings and stretchings which in the course of time are
guaranteed to turn him into a demi-god. The advertisement pages
of the magazines are congested with portraits of stern-looking,
semi-nude individuals with bulging muscles and ﬁfty-inch chests,
who urge the reader to write to them for illustrated booklet. Weedy
persons, hitherto in the Chippendale class, are developing all sort
of unsuspected thews, and the moderately muscular citizen
(provided he has written for and obtained the small illustrated
booklet) begins to have grave doubts as to whether he will be able,
if he goes on at this rate, to get the sleeves of his overcoat over his
biceps.
To the superﬁcial thinker this is all very splendid. The vapid and
irreﬂective observer looks with approval on the growing band of
village blacksmiths in our midst. But you and I, reader, shake our
heads. We are uneasy. We go deeper into the matter, and we are not
happy in our minds. We realize that all this physical improvement
must have its effect on the soul.
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A

MAN who does anything regularly is practically certain to
become a bore. Man is by nature so irregular that, if he takes a cold
bath every day or keeps a diary every day or does physical
exercises every day, he is sure to be too proud of himself to keep
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quiet about it. He cannot help gloating over the weaker vessels
who turn on the hot tap, forget to enter anything after January the
ﬁfth, and shirk the matutinal development of their sinews. He will
drag the subject into any conversation in which he happens to be
engaged. And especially is this so as regards physical culture.
The monotony of doing these exercises every morning is so
appalling that it is practically an impossibility not to boast of
having gone through with them. Many a man who has been
completely reticent on the topic of his business successes and his
social achievements has become a mere babbler after completing a
month of physical culture without missing a day. It is the same
spirit which led Vikings in the old days to burst into song when
they had succeeded in cleaving some tough foeman to the chine.

A

GAIN, it is alleged by scientists that it is impossible for the
physical culturist to keep himself from becoming hearty, especially
at breakfast, in other words a pest. Take my own case. Once upon a
time I was the most delightful person you ever met. I would totter
in to breakfast of a morning with dull eyes, and sink wearily into a
chair. There I would remain, silent and consequently inoffensive,
the model breakfaster. No lively conversation from me. No quips.
No cranks. No speeches beginning “I see by the paper that ...”
Nothing but silence, a soggy, soothing silence. If I wanted anything,
I pointed. If spoken to, I grunted. You had to look at me to be sure
that I was there. Those were the days when my nickname in the
home was Little Sunshine.
Then one day some ofﬁcious friend, who would not leave well
alone, suggested that I should start those exercises which you see
advertised everywhere. I weakly consented. I wrote for the small
illustrated booklet. And now I am a different man. Little by little I
have become just like that offensive young man you see in the
advertisements of the give-you-new-life kind of medicines, — the
young man who stands by the bedside of his sleepy friend, and
says, “What! Still in bed, old man! Why, I have been out with the
hounds a good two hours. Nothing tires me since I tried Peabody
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and Finklestein’s Liquid Radium.” At breakfast I am hearty and
talkative. Throughout the day I breeze about with my chest
expanded, a nuisance to all whom I encounter. I slap backs. My
handshake is like the bite of a horse.

N

ATURALLY, this has lost me a great many friends. But far
worse has been the effect on my moral ﬁber. Before, I was modest.
Now, I despise practically everybody except professional pugilists.
I meet some great philosopher, and, instead of looking with
reverence at his nobby forehead, I merely feel that, if he tried to
touch his toes thirty times without bending his knees, he would be
in the hospital for a week. An eminent divine is to me simply a man
who would have a pretty thin time if he tried to lie on his back and
wave his legs ﬁfteen times in the air without stopping. I look
forward to a future spent entirely in the society of Gotch, and Willie
Ritchie.
There is another danger. I heard, or read, somewhere of a mild and
inoffensive man to whom Nature, in her blind way, had given a
wonderful right-hand punch. Whenever he got into an argument,
he could not help feeling that there the punch was and it would be
a pity to waste it. The knowledge that he possessed that superb
hay-maker was a perpetual menace to him. He went through life a
haunted man. Am I to become like him? Already, after doing these
exercises for a few weeks, I have a waist-line of the consistency of
fairly stale bread. In time it must infallibly become like iron. There
is a rudimentary muscle growing behind my right shoulder-blade.
It looks like an orange and is getting larger every day. About this
time next year, I shall be a sort of human bomb. I will do my very
best to control myself, but suppose a momentary irritation gets the
better of me and I let myself go! It does not bear thinking of.

B

ROODING tensely over this state of things, I have, I think, hit
on a remedy. What is required is a system of spiritual exercises
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which shall methodically develop the soul so that it keeps pace
with the muscles and the self-esteem.
Let us say that you open with that exercise where you put your feet
under the chest of drawers and sit up suddenly. Well, under my
new system, instead of thinking of the effect of this maneuver on
the abdominal muscles, you concentrate your mind on some such
formula as, “I must remember that I have not yet subscribed to the
model farm for tuberculous cows.”
Having completed this exercise, you stand erect and swing the
arms from left to right and from right to left without moving the
lower half of the body. As you do this, say to yourself, “This, I
know, is where I get the steel-and-indiarubber results on my
deltoids, but I must not forget that there are hundreds of men
whose conﬁning work in the sweat shops has entirely deprived
them of opportunities to contract eugenic marriages.”
This treatment, you will ﬁnd, induces a humble frame of mind
admirably calculated to counterbalance the sinful pride
engendered by your physical exercises.
Space forbids a complete list of these spiritual culture exercises, but
I am now preparing a small illustrated booklet, particulars of which
will be found in the advertising pages. The accompanying portrait
is from the booklet and shows me standing with my hands behind
my head and with large, vulgar muscles standing out all over me.
But there is a vast difference, which you will discover when you
look at my face. I am not wearing the offensively preoccupied
expression of most physical-culture advertisements. You will notice
a rapt, seraphic expression in the eyes and a soft and spiritual
suggestion of humility about the mouth.
(note - this was PGW’s ﬁrst contribution to Vanity Fair)

~~~ The End ~~~
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BJÖRN BERGSTRÖM

TRUMP, ÄNNU EN SKURK TILL HYRESVÄRD
här i staden. Han har varit ordförande
i byggnadsnämden.
– Ordförande i byggnadsnämnden.
Vad hade han egentligen för jobb
där?
– Det gav honom en massa tillfällen
att skoja folk.
– Hur så?
– Å, han var i maskopi med
byggmästarna. Blundade och gav
dem ett handtag, då de byggde usla
hus som kunde blåsa omkull vid
första storm, eller sådana där kyffen
som vid Trevliga gatan, utan
ventilation.
– Varför slutade han med det då? Det
låter som om det varit ett bland
världens lättaste och behagligaste
jobb. Litet genant kanske för en
människa med känsligt samvete, men
kamrat Waring tycks inte höra till den
sorten. Vad gick det åt honom som
slutade?
– Saken var den att han spelade under
täcket med en byggmästare, som

Trump Is Just Another Crooked New
York City Landlord löd rubriken till
en lång artikel i New York Times den
4 oktober 2018 om hur familjen
Trump berikat sig genom att bygga
upp ett skumt fastighetsimperium
med uselt underhållna hyreskaserner
och trakasserande av de stackars
människor som var tvungna att bo
där. Mer därom längre fram.
Men Trump är bara en i raden av
dessa skummisar, de förekom även
för hundra år sedan, vilket vår store
författare på ett utomordentligt sätt
skildrat i Psmith, Journalist som först
publicerades i The Captain 1909 och
i bokform 1915 (Psmith som
journalist 1922). Där berättas om
Trumps
föregångare Stewart
Waring, hyresskojare med fallfärdiga
ruckel och politiska ambitioner.
– Stewart Waring är kandidat vid
rådmansvalet. Han är en av pamparna
1
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hyreskasernerna. Han faller igenom
vid valen, om det blir känt.
– Varför är han så angelägen att bli
rådman? frågade Psmith.
– En rådman håvar in stora sportler i
hemlighet, förklarade Billy.

smällde upp en varieté, och det med
material lika bastant som maränger,
och den tredje kvällen rasade den och
slog ihjäl halva publiken.
– Nå, vidare?
– Tidningarna gallhojtade, och slog
ner på byggmästaren, och han skyllde
ifrån sig på mr Waring. Det slog ihjäl
honom för tillfället.
– Jag tycker att resultatet borde varit
permanent, sa Psmith fundersamt.
Kan ni verkligen påstå att han repade
sig efter det?
– Han måste naturligtvis avgå ur
byggnadsnämnden och resa bort för
en tid, men här går allting så fort att
sådana där affärer blåser bort. Han
hade förtjänat grova pengar på saken
och hade råd att lata sig en
tid.
– Hur länge sedan var det?
– Fem år. Folk här minns inte saker
som hände för fem år sedan, om man
inte påminner dem om det.
Psmith tände en ny cigarrett.
– Vi ska påminna dem, sa han.
Billy nickade.
– Ett par av de tidningar som
motarbetar honom vid rådmansvalet
försökte naturligtvis röra upp det där,
men det hade de ingenting för. Han
har hållit långa tal på den sista tiden
om filantropi och sådant. Inte för att
han gjort något – inte ens bjudit en
journalist på middag – men han har
pratat, och prat gör verkan, om man
håller på tillräckligt länge.
Psmith nickade instämmande.
– Det är naturligtvis därför som han
är så mån om att hålla tyst om de där

På något
dagsaktuellt.

sätt

verkar

detta

New York Times den 29 oktober
2018:
»President Trump, his family and
more than a few of his appointees are
using his presidency to enrich
themselves. They are spending
taxpayer dollars for their own benefit.
They are accepting sweetheart deals
from foreigners. And they are
harnessing the power of the federal
government on behalf of their
businesses.
There’s a word for this: corruption.
Given how widespread Trumpian
corruption has become, we thought it
was time to make a list.
Compiling the list made us
understand why some historians
believe Trump’s administration is the
most corrupt since at least Warren
Harding’s, of 1920s Teapot Dome
fame. Trump administration officials
and people close to them are brashly
using power to amass perks and cash.
They are betting that they can get
away with it. So far, Congress has let
them.
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lukter och oljud – och de är många
och olikartade – är instängda som i ett
slags tunnel och blir därför otroligt
intensiva. De massor av smutsiga
kläder,
som
hänger
på
livräddningsstegarna,
ökar
det
nedslående intrycket. Ingen stans i
staden förstår man så väl obehaget av
brist på utrymme. New York, som är
en ö, har inte haft plats att breda ut
sig. Det är en sardinlåda. I de
fattigaste kvarteren är trängseln
otrolig.

The folk singer Woody Guthrie once
wrote a song about life in an
apartment owned by a particularly
odious landlord whose business
practices consisted of a brew of
dodgy bookkeeping, race batting and
corporate welfare: ”Beach Heaven
ain´t my home!/ No, I just can´t pay
this rent!/ My money´s down the
drain. And my soul is badly bent!”
Beach Haven, of course, is the
apartment complex built by Fred
Trump, a place that Guthrie called
”Trump´s Tower.” Fred Trump´s
management of Beach Haven is also
one example among many of the
shady
dealings
and
outright
deceptions documented in the recent
exposé about the Trump family´s real
estate empire.

I de nedre våningarna kunde man se
in i mörka, kala rum. Det var
hyreskasernernas praktvåningar, för
de vette åt gatan och fick därför lite
ljus och luft. Fantasin ryste vid
tanken
på
gårdsrummen…
Fyra trappor upp stod en dörr öppen.
Det var ett typiskt gårdsrum vid
Trevliga gatan. Byggmästaren hade
här gett sin passion för originalitet
fria tyglar. Han hade byggt ett rum
utan fönster. Det fanns en fyrkantig
öppning i dörren. Genom den skulle
all den luft, som invånarna behövde,
komma.«

The story proved what anyone
familiar with New York real estate
has long known. Donald Trump is a
homegrown creature, a species well
known and justifiably loathed by
most New Yorkers — the
unscrupulous landlord… Mr. Trump
is at his core a landlord, turning a
handsome profit while the rest of us
live in increasingly precarious
conditions.«

N.Y.T.: »Just as the Trump family
built its wealth through pricegouging and discrimination against
tenants in the complex and easily
manipulated regulatory environment
of New York City, the Trump
administration is now engaged in a
scaled-up version of the same project:
tax cuts for the already wealthy; the

Så här beskriver Plum samma
företeelse: »Trevliga gatan, verkligen
en motbjudande trakt, de råkat in i.
New Yorks fattigkvarter är någonting
för sig. De är enastående. Husen är
höga och gatorna smala så att alla
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– För att vara absolut uppriktig lyder
min åsikt så här. Om folket är nog
enfaldigt att välja er, är det rätt åt
dem. Jag hoppas att jag inte sårar er
på något sätt.

gutting of the administrative state;
and a white-nationalist-inspired
immigration policy.
I once represented a group of tenants
in Bushwick, Brooklyn, who came
home one day to find that major
sections of their rent-stabilized
building had been gutted. Their
landlord cared little about the health
and safety of his tenants — he wanted
to force them out and convert the
building to high-end apartments.«

Psmiths ord till den korrupte
rådmanskandidaten Waring kan väl
sägas vara lika aktuella idag.

Plum igen: »Det finns alla möjliga
lagar
om
de
här
bostadsförhållandena, men vem som helst
kan kringgå dem lika ledigt som man
ramlar ur en gunga. Lagen säger att
en hyreskasern är ett hus, som bebos
av mer än två familjer. Nå, när det
blir bråk behöver man bara köra ut
alla familjer utom två. Och då
inspektören kommer och t. ex. säger:
Var är vattenledning i varje våning?
Lagen föreskriver att det måste
finnas, och här måste människorna gå
ner på gården för att hämta vatten. Då
svarar värden helt enkelt att det inte
alls är någon hyreskasern eller
arbetarbostad. Här bor bara två
familjer. Och då bråket är över,
kommer de andra tillbaka, och allt
fortsätter som förut.«
Det som Plum beskrev för mer än
hundra år sedan är alltså precis lika
aktuellt idag, enda skillnaden är att
Stewart Waring nu heter Donald
Trump.

4
51

BENGT MALMBERG

PG WODEHOUSE MEMORIAL
I WESTMINISTER ABBEY
haft långt tidigare genom
personligt adelskap, KBE.

Det har gått 45 år sedan P G
Wodehouse äntligen rehabiliterades
av den engelska regeringen genom
det personliga adelskapet KBE i New
Years List 1974, 6 veckor före sin
död.
Trots
flera
noggranna
utredningar
alltsedan
MI5:s
granskning genom de två Cussenutredningarna 1944-46 som totalt
frikände Wodehouse för förräderi,
har illvilliga okunniga kritiker
fortsatt att påstå att Wodehouse var
en förrädare som gick i Goebbels
ledband under kriget. Under årens
gång har nya undersökningar gjorts
1962, 1967, 1980, 2002 och varje
gång har han frikänts. Och än idag
kommer
alltjämt
okunniga
beskyllningar från hans ”fiender”
med grundtemat ”ingen rök utan eld”.
Se artikel ”Wodehouses fiender…” i
Dagens Nyheter på annan plats i
Jeeves.
1974
kröp
äntligen
regeringen till korset och gav
Wodehouse den ursäkt han skulle ha

ett

Det engelska WodehouseSällskapet
har länge önskat en synlig upprättelse
och uppskattning av Wodehouses
författarskap, och i oktober 2018
meddelade Westminster Abbeys chef
Dean John Hall efter en framställning
från sällskapet att man beslutat
tilldela Wodehouse den största ära en
engelsman
kan
erhålla:
en
memorialplatta i Londons förnämsta
kyrka, Westminster Abbey intill
parlamentsbyggnaden. Där finns
sedan några århundraden olika typer
av statyer, memorials med mera på
olika platser. Ett litet urval är: Isaac
Newton, Charles Dickens, Rudyard
Kipling, Alfred Tennyson, Charles
Darwin, G F Händel, Winston
Churchill, Nelson Mandela, Även
Jenny Lind! Här ser man var
Wodehouses memorialsten monterats
strax ovan Noël Cowards sten på
golvet vid Poet´s Corner.
1
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WodehouseSällskapets
president
Alexander Armstrong. Ordförande
Hilary nedlade blommor vid stenen.
Namnkunniga
medlemmar
i
Sällskapet medverkade som barnbarnen Hal Cazalet och Lara Cazalet
som sjöng texter ur Wodehouses
musicals. Olika kända kulturpersonligheter läste upp korta träffande
humoristiska meningar ur verken.
Sällskapets beskyddare, hertigen av
Kent bad sedan domprosten överta
symbolen i kyrkan för Wodehouses
gärningar vilket denne gjorde genom
att hänvisa till Wodehouses stora
bidrag till glädje i livet hos många
människor.

I juni gick inbjudan ut inom engelska
och amerikanska sällskapen till
medlemmar att de kunde söka få
biljetter till installationen den 20
september. Ordförandena i svenska
och holländska sällskapen erhöll
också plats vid ceremonin och
författaren till denna artikel, medlem
av både engelska och amerikanska
sällskapen, utsågs till Sveriges
representant genom en personlig
inbjudan.
Hur memorialplattan skulle se ut och
var den skulle få plats i kyrkan har
varit en stor hemlighet. Man gissade
på den del av kyrkan som kallas
Poet´s Corner eller dess närhet.
Stenen avvek markant mot de svarta
marmorplattor som många författare
och vetenskapsmän erhållit, men som
jag tycker väl speglar Wodehouses
kynne och insatser. I ramen finns
hans kvalitéter inristade i ramen:
HUMOROUS, NOVELIST,
PLAYWRIGHT, LYRICIST.

I kyrkan hade samlats ca 500
medlemmar ur Sällskapen och av
dessa inbjöds cirka 150 deltagare till
en reception i Domprostens festsal i
angränsande
byggnad.
Där
serverades vin och snittar samt
förekom en lång rad olika
framträdanden och tal. Jag träffade
flera bekanta från engelska sällskapet
som jag tidigare haft lång
mailkontakt med i forskningen kring
Wodehouses verk.

”The Dedication of a Memorial Stone
to P G Wodehouse” skedde 20 sept.
2019 18.00 under ledning av Dean
John
Hall
och
engelska

2
53

JENNY GUSTAFSSON

THE GOATS 2019

Så här långt under 2019 har det
lokala kapitlet i väst endast haft en
träff men det var en fin sådan! En
av våra nyare medlemmar tog på
sig att introducera oss andra i den
nobla sporten snooker. Vi

träffades på Kville biljard, en av
biljardhallarna i Göteborg med
snookerbord och dessutom ett bra
kök. De flesta av oss hade sett
glimtar av sporten på TV och
någon hade provat på men på det
54

stora hela var vi noviser. Likt
cricket har snooker en mängd
regler och vi kunde så klart inte
sätta oss in i dom alla men vi fick
förutom lite historik även en
känsla för sportens spelsystem
samt en ökad förståelse för hur
oerhört skickliga de bästa spelarna
är.

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
upptagningsområdet ska finnas
med på goatsinfo@wodehouse.se
och till den görs det utskick inför
varje träff. Glöm inte att meddela
ny mailadress!

Under hösten kommer vi träffas
som vanligt men vad det blir är
ännu inte bestämt – troligen blir
det någon föreställning, kanske
musik, kanske teater, vi funderar
just nu som bäst. Alldeles säkert
blir det restaurang- eller pubbesök
efteråt! Vi ska se till att vad vi än
gör
inte
krockar
med
Höstmiddagen i Uppsala i oktober
– ett glädjande initiativ som
förhoppningsvis blir välbesökt.

Vi får se vad 2020 har att erbjuda,
kanske rent av en medverkan på
Bok och Biblioteksmässan i
Göteborg!

The
Goats
har
ett
upptagningsområde
som
innefattar
ungefär
Västra
Götaland och Bohuslän och i vårt
kapitel ses vi minst två gånger per
år. Vi har brukat ses inne på någon
pub på vintern och på våren sett på
cricket och på hösten sett en
konsert eller gjort en utflykt bland
annat.
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BJÖRN BERGSTRÖM

WODEHOUSESÄLLSKAPET FIRAR 35
göras för att locka nya medlemmar
och behålla de vi har.

WodehouseSällskapets
35-årsjubileum firades som sig bör i Uppsala
där allt började 1984.

Uppsalabon Bengt Malmberg hade
dragit det tyngsta lasset, rättare sagt
hela, för att organisera festen. Han
har varit medlem sedan 1987 och
under många år gjort stora insatser
för Sällskapet, nu som sekreterare,
och blev under allmänt jubel utsedd
till Årets Svenska Plommon.

Vi höll till på puben Churchill Arms,
granne med The English Bookshop
som dagen till ära hyllade jubilaren
med diverse Wodehouseana i sitt
skyltfönster.
Vi blev 17 vid bordet, däribland vår
ordförande John och Jenny som leder
det livaktiga västsvenska kapitlet The
Goats, och som vi nu för första
gången fick träffa livs levande.
Eyvind Hallnäs, medlem sedan 1985,
var vår speciellt inbjudne hedersgäst.
Han berättade livfullt om sin
brevväxling med Wodehouse och vi
fick se breven.
Trots den höga ljudnivån i lokalen
kunde vi avhandla flera viktiga
ämnen, bland annat vad som behöver

Robert och John beundrar Bookshopens
hyllning till jubilaren
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Vi är samlade på puben

John gratulerar Årets Plommon, Bengt
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WODEHOUSESÄLLSKAPET – EKONOMISK REDOVISNING
Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2018 tom 31/12 2018

WODEHOUSESÄLLSKAPET – EKONOMISK REDOVISNING
Inkomster

Medlemsavgifter
Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2018 tom37659:00
31/12 2018
I sällskap med Wodehouse (inkl ersättning
och
royalties gällande 2018
576:46
Inkomster
38235:46 kr
Medlemsavgifter
37659:00
Utgifter
I sällskap med Wodehouse (inkl ersättning
och royalties gällande 2018
576:46
Kuvert, frimärken, plusgirot, Internet
10231:50 kr
38235:46
Årsbok (inklusive distribution)
30151:00
40382:50 kr
Utgifter
Periodens resultat
-2147:04
Kuvert, frimärken, plusgirot, Internet
10231:50
38235:46
Årsbok (inklusive distribution)
30151:00 kr
40382:50 kr
Periodens resultat
-2147:04
38235:46 kr
Tillgångar och skulder 31/12 2018
Tillgångar
Plusgiro
Tillgångar och skulder 31/12 2018
Kontantkassa
Tillgångar

43455:94
71:10
43 527:04 kr

Skulder
Plusgiro
Kontantkassa
Eget kapital 31/12 2017
Periodens resultat
Skulder

43455:94
71:10
45027:08
43 527:04 kr
-2147:04
647:00
43 527:04 kr
45027:08
-2147:04
Kopia av originalet
647:00
43 527:04 kr

Eget kapital 31/12 2017
Periodens resultat
Skulder

Revisionsberättelse Wodehouse Sällskapet 2018
Undertecknad får i egenskap av revisor avlägga följande redovisning
av räkenskaperna för 2018.
Räkenskaperna är utförda med god ordning och noggrannhet.
Undertecknad får härmed föreslå styrelsen att bevilja ansvarsfrihet
under tiden revisionen omfattar.
Falkenberg 20 mars 2019
Lars Nylander
Lars Nylander, revisor
LN Redovisning
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WODEHOUSESÄLLSKAPETS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Sällskapet arrangerade sitt obligatoriska Årsmöte lördagen den 23 mars i Wodehouserummet
på biblioteket i Märsta.
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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.
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