Tomas Prenkert 4 augusti 2021

Projektet ”Wodehouse i svensk press” återupptaget!
På hemsidan https://wodehouseforskning.weebly.com/artiklar.html finns sedan tidigare två artiklar om detta
projekt:
- ”På spaning efter bort-glömda plommon”, från hösten 2016/2020 samt
- ”Slutrapport för projektet ”Wodehouse i svensk press”, 8/6 2020”.
Nu, ett drygt år senare har det öppnats nya möjligheter att söka digitalt i svensk dagspress vilket gör att projektet
återupptas igen. Detta gäller dock ännu så länge enbart den del av projektet som avser svensk dagspress.
Jimmy Karlsson i Växjö (en av våra ”spanare” i projektet, TACK Jimmy!) har riktat min uppmärksamhet på att
Kungliga Biblioteket har en ny digitaliserad databas ”Svenska Dagstidningar” under uppbyggnad. Han hade
hittat att några Wodehouseromaner publicerats som följetonger i Göteborgsposten, samt en novell som tryckts
i Trelleborgstidningen. Vid min uppföljning av dessa fynd så hittade jag ytterligare en följetong i
Göteborgsposten.
Kungliga Bibliotekets projekt innebär att man undan för undan digitaliserar hela årgångar av svensk dagspress.
Projektet finns tillgängligt på: https://tidningar.kb.se/. Listan på nästa sida innehåller ett litet urval av
dagstidningarna som nu är inlästa. Som synes i listan, finns många hela årgångar i databasen, men många fler
återstår att läsa in. För de flesta tidningarna är bara senare årgångar inlästa. Men bland det som redan nu finns
inläst finns alltså en del tidigare okända publiceringar av Wodehousetexter.
Att leta Wodehousetexter i KB:s nya databas är inte helt enkelt. Sökordet ”Wodehouse” i Aftonbladet 1/1 1841
– 30/7 2021 ger t.ex. 1012 träffar som visar att namnet förekommer på 1012 tidningssidor. Tyvärr är tidningssidorna gjorda oläsbara (skyddade av upphovsrättsliga skäl). I datorn hemma visas tidningssidan med sökordet
och ev. några ord ytterligare markerade, resten är oläsbart. För varje träff måste man alltså analysera om det kan
vara en Wodehousetext som är publicerad eller om det är frågan om något annat. En hel del träffar avser t.ex.
helt klart programtablåer för radio (uppläsningar eller radioteater), andra avser en travhäst som hette
Wodehouse, andra är reklam, ytterligare andra är t.ex. anmälningar och omnämnanden av Wodehouse i
artiklar/kåserier. Ibland fylls också spaltutrymme ut med kortare citat av roliga Wodehouseformuleringar.
Dessutom finns det fler som heter Wodehouse än P. G. Bara en liten bråkdel av alla träffarna visar sig vara
texter av Wodehouse, vilket ju är vad jag söker efter. I fallet Aftonbladet har vi funnit att 2 av 1012 ”träffar” är
publicerade noveller, dvs 2 promille av träffarna. Mycket är det som sållas bort.
För att undersöka många av träffarna så behöver man kunna läsa hela tidningssidan. Detta kan bara göras på
de bibliotek som har en ”KB-terminal”. Jag har gjort detta på Universitetsbiblioteket i Linköping. För många
träffar måste man ”klicka” på sidan och förstora upp den ordentligt för att kunna läsa hela texten och konstatera
vad träffen handlar om.
Nya möjligheter att hitta ”Wodehouse” har alltså öppnats jämfört med det uppmärksamhetskrävande arbetet att
sitta och leta på mikrofilmer, vilket t.ex. Lars-Erik Nygren gjort i imponerande omfattning och jag själv gjort i
ytterst ringa omfattning. MEN, fortfarande krävs det alltså en massa arbetet för att identifiera vad som är
noveller/följetonger av Wodehouse. Detta arbete är nu i alla fall påbörjat och jag har startat med de större
dagstidningarna.
KB:s projekt omfattar ännu bara delar av hela utgivningen av dagspress. Som syns i listan så är bara de senare
årgångarna inlästa av många tidningar. I listan har jag ändå bara tagit upp en bråkdel av alla de tidningar som
finns i databasen. Jag har försökt få med de ”större” dagstidningarna på riks- och lokalnivå samt ett antal
stickprov på tidningar med mindre upplaga.
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Det finns också digitaliseringsprojekt som bedrivs vid sidan om KB:s. Det finns alltså mer som är digitaliserat
men som inte återfinns i KB:s databas. T.ex. har Hallandsposten och Upsala Nya Tidning digitaliserat sina arkiv
av gamla nummer. Åtkomst till dessa arkiv kräver att man är prenumerant. Jimmy har hittat några Wodehouseromaner som följetonger också i Hallandsposten!
Hemsidan http://www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter uppdateras allt eftersom nya fynd konstaterats.
Jag förväntar mig att få göra fler uppdateringar framöver, när jag hunnit kolla mer av KB:s databas och när nya
årgångar scannats in och offentliggjorts av KB.
Tidigare har projektet för både tidskrifter och dagspress gått till så att vi letat i antikvariat, sökt i mikrofilmer
på bibliotek, letat på internet, och inte minst med hjälp av andras arbeten som Lars-Erik Nygren, Jan Hultgren,
Magnus Magnusson och Jimmy Karlsson. Ett flertal andra spanare har också hållit ögonen öppna för Wodehouse när de ändå letat efter annat, och rapporterat fynd. 2020 hade det gått ett par år sedan vi gjort det senaste
fyndet. Intensiteten i sökandet avtog alltmer och det kändes naturligt att betrakta projektet som avslutat och att
skriva en ”slutrapport” för projektet. Naturligtvis ”visste” jag att det borde finnas mer att upptäcka, men
resultatlösa ansträngningar att leta med våra metoder hade blivit alltför stora. Men ny teknik har nu gett nya
möjligheter och letandet kan återupptas med rimliga ansträngningar.
Listor i ”Slutrapporten” visar vad som hade kollats våren 2020, dvs vilka tidningar/tidskrifter, vilka
årgångar/nummer som kollats. Våra ”spanare” hade kollat ytterligare en hel del nummer, men för de flesta av
dem vet vi vet inte vilka tidningar/nummer som kollats.
När det gäller veckotidningar/tidskrifter så har situationen inte ändrats. Inga nya fynd har gjorts på flera år.
Inga nya tidningar har kollats. Så vitt jag vet har ännu ingen digitalisering av arkiven av veckopressen påbörjats.
De nya förutsättningarna avser enbart Wodehouse i dagspress.

Dagspress som genomsökts efter Wodehousetexter (För tidskrifter, se den tidigare ”Slutrapporten”)
Angivna årtal i listan nedan i kolumnerna Nygren resp. KB:s databas betyder att samtliga nummer av årgången
är granskade. Dessutom har jag gjort en del stickprov i andra tidningar/årgångar i KB:s databas.
De årgångar som fortfarande inte är scannade och inlagda i KB:s databas anges kursivt.

Aftonbladet
Arbetet
Arboga Tidning
Blekinge Läns Tidning
Borås Tidning
Bärgslagsbladet
Dagen
Dagens Nyheter
Engelholms tidning
Expressen
Falukuriren
Gefle Dagblad
Gotlands Allehanda
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
Göteborgsposten
Göteborgstidningen
Hallands Nyheter*
Hallandsposten
Helsingborgs Dagblad
Helsingborgsposten
Hudiksvalls Nyheter

Nygren
1900 - 1922
1900 - 2000

1901, 1910
1903 - 1981
1944 – 1945

1900 - 1921
1903 - 1961
1900 - 1910

1900 - 1920
1900 - 1920
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KB:s databas
1900 - 2000
(ej före 2014)
(ej 1907 - 2015)
(ej 1907 - 2012)
(ej före 2014)
(ej 1907 - 2012)
1982 - 2000
1946 - 2000
(ej före 2013)
(ej före 2013)
(ej 1922 - 2012)
1965 – 1973 (ej 1961 - 64, ej efter -73)
1965 – 2000 (ej före 1965)
1955 - 1956 (enbart dessa år)
(ej före 2013)
(ej 1906 - 2012)
(ej 1907 - 2013)
(ej efter 1920)
(ej efter 1907)

Nygren
Hudiksvallstidningen
Hässleholmstidningen Norra Skåne
Kalmartidningen Barometern
Karlshamns Allehanda
Katrineholmskuriren
Kvällsposten
Lunds Dagblad
Lysekilsposten
Länstidningen Södertälje
Nerikes Allehanda
Norrköpings Tidningar/Östgötademokraten
Nya Dagligt Allehanda
Nya Wermlandstidningen
Oskarshamnstidningen
Skånska Aftonbladet
Skånska Dagbladet
Smålandsposten
Stockholmstidningen
Stockholms Dagblad
Sundsvalls Tidning
Svenska Dagbladet
Sydsvenska Dagbladet Snällposten
Sörmlandsposten
Trelleborgs Allehanda
Trelleborgstidningen
Upsala Nya Tidning*
Vestmanlands Läns Tidning
Västerbottenskuriren
Västerås Tidning
Örebro Dagblad
Östgöta-Correspondenten

KB:s databas
1944 - 1969 (enbart dessa år)

1909 - 1914
1900 - 1921

1900 - 1960

1900 - 1920
1900 - 1965
1902 - 1931

1900 - 1924
1900 - 1925
1905 - 1961
1926 - 1928
1900 - 1992
1900 - 1982

1944 - 1954
1958 - 1962
1901 - 1922
1904 - 1961

(ej 1907 - 2012)
(ej före 2013)
(ej före 2013)
(ej före 2013)
(ej scannad)
(ej 1907 - 2012)
(ej före 2013)
(ej 1906 - 2014)
(ej 1966 - 2012)
(ej scannad)
(ej före 2014)
(ej före 2014)
(ej scannad)
(ej före 2013)
(ej före 2014)
(ej efter 1915)
(ej scannad)
(ej före 2013)
1993 - 2000
(ej efter 1900)
(ej scannad)
(ej före 2014)
1927 - 1954 (enbart dessa år)
(ej före 2014)
(ej före 2013)
(ej före 2013)
(ej före 2013)
(ej scannad)
(ej före 2013)

Vi kan alltså se att några av de stora ”rikstidningarna” är genomgångna:
Aftonbladet har kollats 1900 - 2000,
Dagens Nyheter har kollats 1903 - 2000,
Svenska Dagbladet har kollats 1900 - 2000.
Jag räknar med att återkomma med ny(a) projektrapport(er) och förhoppningsvis nya fynd, så småningom.
Hemsidan (överst sid 2) uppdaterar jag dock kontinuerligt då nya fynd görs. Tänk om man ändå kunde börja
digitalisera tidskrifter/svensk veckopress också. Det är ju där de flesta fynden av noveller hittills hittats och där
finns sannolikt mer att hitta.
OM du som läser detta vill pröva på att kolla KB:s Svenska Tidningar och OM du gör fynd som saknas på
hemsidan överst på föregående sida så är jag ytterst tacksam för ett meddelande till tomas.prenkert@gmail.com!

* Tidningarna har egna digitala arkiv som förhoppningsvis är möjliga att undersöka.
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