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Tomas Prenkert 8 juni 2020. 

 

Slutrapport för projektet ”Wodehouse i svensk press”, 8/6 2020  

 

På hemsidan https://wodehouseforskning.weebly.com/artiklar.html finns min artikel ”På spaning efter bort-

glömda plommon” från hösten 2016, med kort tillägg från 2020.  Den innehåller en beskrivning av det projekt 

att söka efter Plumtexter i svensk press som Bengt Malmberg och jag bedrivit i många år, på eget initiativ. Det 

är nu dags att avsluta detta projekt. I den nämnda artikeln finns beskrivet hur vi arbetat och vad vi har hittat. En 

tidigare version av beskrivningen finns att läsa i WodehouseSällskapets årsskrift Jeeves 2012. Vi hade då funnit 

2 romaner som följetonger och 86 noveller/essäer. 

 

Hösten 2016, dvs 4 år senare, hade vi hittat ytterligare 3 romaner som följetonger och ytterligare 12 noveller/ 

essäer. En detaljerad och lista över allt som vi hittat finns på hemsidan  

http://www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter. 

 

Nu har det gått snart ytterligare 4 år och med denna rapport sätter vi punkt för vårt projekt. I artikeln från 2016 

finns alltså:  

-  en beskrivning av hur vi jobbat,  

-  en sammanfattning av vad vi hittat, 

-  ett försök till analys av betydelsen av publiceringarna i pressen för hur Plums popularitet växte fram. 

 

Detta upprepar jag inte här, men jag vill göra några tillägg: 

- Jag vill lite utförligare beskriva den sökmetod som mot slutet av projektet blev allt viktigare: att kolla 

sekundärkällor i form av bibliografier som andra sammanställt.  

- Förklara varför vi nu avslutar projektet. 

- Jag skiftar också perspektiv. I artikeln från 2016 beskriver jag hur vi har sökt och vad vi har funnit. I denna 

artikel fokuserar jag på vad som nu är undersökt, inte på vad vi funnit. 

 

Sekundärkällor 

Efter 2016 har vi fortsatt att leta på samma sätt som tidigare (antikvariat, Carolina, nätet, hjälpspanare) men 

med allt lägre intensitet och det blev allt glesare mellan fynden. De senare åren kom de flesta nya fynden genom 

sökning i bibliografiska genomgångar av pressen som gjorts av andra. De viktigaste genomgångarna är gjorda 

av Lars-Erik Nygren och Jan Hultgren.  

 

Nygren har gjort en mycket noggrann och omfattande genomgång av litterära texter i svenska dagspress. Nästan 

alla de fynd vi redovisar i dagspressen har vi fått via hans forskning. Nygren publicerade hösten 2012 

dokumentationen ”Följetonger i några svenska dagstidningar”, som inte alls bara redovisar följetonger utan alla 

litterära bidrag, även noveller. Han har fortsatt sin arkivforskning och givit ut ett flertal bibliografier och 

fortsätter ännu att ge ut supplement, där han redovisar genomgång av ännu fler tidningar och årgångar. Detta 

rika material gör att vi nu med ganska stor säkerhet kan säga att sannolikheten att hitta några ytterligare okända 

Wodehousetexter i svensk dagspress måste anses vara mycket liten.  

 

Nygren har tyvärr inte granskat veckotidningar och tidskrifter mer än undantagsvis. Jan Hultgren däremot har 

gjort en stor genomgång av många kompletta årgångar av ett stort antal tidskrifter, men tyvärr för oss har han 

fokuserat på kriminalberättelser, Science Fiction och äventyr (s.k. DAST). Annan skönlitteratur, som humo-

resker, har han utelämnat. MEN några få Plumtexter har vi hittat i hans förteckningar. De har då haft titlar som 

antytt kriminnehåll. Ett exempel är romanen ”Ta fast tjuven” som publicerades som följetong i Vecko-Revyn. 

Som bok hade den titeln ”Som det anstår en Wooster”. 

 

Jag har också kollat de digitala databaser jag funnit över artikelförfattare i tidskrifter, men utan nya fynd.  

 

https://wodehouseforskning.weebly.com/artiklar.html
http://www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter
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Varför stanna nu?  

Vi insåg snabbt att någon fullständig genomgång av svensk press kunde vi inte göra. Därför valde vi att arbeta 

själva med viss hjälp av andra på ett sådant sätt så att vi så snart som möjligt kunde hitta de flesta 

publiceringarna. Det visade sig också att våra egna ursprungliga sökmetoder undan för undan gav allt färre fynd 

trots att fler och fler nummer av tidskrifter genomsöktes. Våra ”spanare” har inte heller hittat fler fynd de sista 

åren. Inte heller källorna med sekundärdata har givit några nya fynd på ett par år.  

 

Denna ”avtagande avkastning” på alla fronter tyder på att vi nu troligen hittat det allra mesta som publicerats 

av Wodehouse i svensk press. Detta påstår vi även om vi inte kan redovisa något provfiske i stora delar av den 

ocean som finns av svenska pressalster. Sannolikt har dock våra spanare fiskat i många okända vatten där de 

inte fått napp. Många spanare har kollat 1000-tals nummer av veckopressen och rapporterat sina fynd, men har 

inte rapporterat de nummer som inte innehöll några fynd. Vi vet inte vilka nummer som spanarna kollat (med 

undantag för Magnus Magnusson). Det är sannolikt så, att utöver det vi redovisar som undersökt bland 

tidskrifterna på sid 4 så är många fler nummer faktiskt kollade, men vi vet inte vilka. Det kan förklara varför 

vi på länge inte gjort några nya fynd. De viktigaste tidskrifterna och årgångarna där Plumtexter förekom är 

antagligen provfiskade i ganska hög omfattning av våra spanare. DOCK! Visst kan det mycket väl finnas 

ytterligare Wodehousetexter som har slunkit undan. 

 

Vad är undersökt? 

I listorna på följande sidor visar jag vad som kollats i sammandrag. Det jag redovisar är alltså vad vi VET har 

kollats. Vad som ytterligare har kollats av våra ”spanare”, vet vi inte. 

 

Vi vet att en hel del årgångar av såväl dagspress som veckotidningar är komplett genomgångna. I ett antal 

årgångar av tidskrifter saknas bara enstaka nummer att kolla. I andra årgångar kan vi mest redovisa att vi gjort 

stickprov av olika omfattning. Stickproven är inte gjorda med statistiska vetenskapliga urvalsmetoder.  Det är 

slumpen som avgjort vad som t.ex. råkat finnas i en del banankartonger och vilka nummer som plockats ut och 

studerats ur vissa årgångar när vi ”provfiskat”.  

 

Även om det finns massor av nummer i dagspress och i tidskrifter som vi inte kan redovisa som kollade, så 

betraktar vi nu vårt eget systematiskt aktiva sökande som avslutat. Vi håller naturligtvis också i fortsättningen 

ögonen öppna ifall något fynd skulle dyka upp. Får vi nys om något nytt fynd så läggs det omedelbart till i listan 

på hemsidan. Vi får väl se om vi så småningom når upp till hundra noveller/essäer. Det fattas bara två. Listan 

med alla fynd finns på hemsida: http://www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter.  

Skulle någon läsare av denna artikel känna till en Wodehousetext i svensk press som inte finns med på denna 

hemsida så är vi naturligtvis MYCKET tacksamma för ett tips. Min e-mailadress är tomas.prenkert@gmail.com. 

 

Den äldsta publiceringen i svensk press vi funnit är från 1912. Vi har undersökt en del ännu äldre tidningar/ 

tidskrifter och i förteckningen nedan har jag tagit med vad som undersökts från 1900. I tidningar från före 1900 

har vi inte letat. De första böckerna av Wodehouse på svenska utkom i början på 20-talet och hans riktiga 

storhetsperiod var under 30-40-talen. I artikeln från 2016 framgår det hur många fynd som gjorts i olika 

tidningar/tidskrifter och när de publicerats. 
 

Det som redovisas på sid 3 och 4 är en sammanställning av vad vi vet med säkerhet har blivit genomsökt (av 

oss och av andra som vi litar på). Det viktigaste är kanske att kunna visa upp i vilka tidningar/tidskrifter ett 

större antal årgångar är fullständigt genomgångna eller näst intill, och då främst årgångar under hans storhetstid. 

Dessa har jag markerat med OBS! till höger. 

 

Under projektets gång har jag gjort listor där jag undan för undan har prickat av vilka nummer i olika årgångar 

i tidskrifter som jag vet är kollade. Listan över tidskrifter nedan är en sammanfattning av dessa listor med några 

kompletteringar.  

 
 

 

 

 

http://www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter
mailto:tomas.prenkert@gmail.com
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Dagspress som genomsökts efter Wodehousetexter   
Denna lista bygger helt på Nygrens undersökningar. Där årtal står angivna är samtliga nummer 

granskade! Där inga årtal finns angivna så har vissa årgångar och nummer granskats (För mer detaljerad 

information se Nygrens dokumentationer).  
 

Aftonbladet 1900 – 1922 

 Halvveckoupplagan 1900 – 1940 

Arbetet 1900 – 2000 

Arboga Tidning  

Blekinge Läns Tidning  

Borås Tidning 

Bärgslagsbladet 

Dagen 1901, 1910 

Dagens Nyheter 1903 – 1981     OBS! 

Engelholms tidning 

Expressen 1944 – 1945 

Gefle Dagblad 

Gotlands Allehanda 1900 – 1921 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1903 – 1961   OBS! 

 Handelstidningens Veckoblad 1900 -1910 

Göteborgsposten 1900 - 1910 

Göteborgstidningen 

Halland. 

Hallands Nyheter 

Hallandsposten 

Helsingborgs Dagblad 1900 – 1920 

Helsingborgsposten 1900-1920 

Hudiksvalls Nyheter 

Hässleholmstidningen Norra Skåne 1909 –1914 

Kalmartidningen Barometern 

Karlshamns Allehanda 1900 - 1921  

Lunds Weckoblad – Lunds Dagblad 1900 – 1960   OBS! 

Lysekilsposten 

Länstidningen Södertälje 

Nerikes Allehanda 1900 -1920 

Norrköpings Tidningar/Östgötademokraten 1900 – 1965   OBS! 

Nya Dagligt Allehanda 1902 – 1931 

Skånska Aftonbladet 1900-1924 

Skånska Dagbladet 1900 - 1925 

Stockholmstidningen 1905 – 1961    OBS! 

Stockholms Dagblad 1926 - 1928 

Svenska Dagbladet 1900 – 1992    OBS! 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1900 – 1982   OBS! 

Sörmlandsposten 

Upsala Nya Tidning 

Vestmanlands Läns Tidning 1944 – 1954 

Västerås Tidning 1958 – 1962 

Örebro Dagblad 1901 – 1922 

Östgöta-Correspondenten 1904 -1961    OBS! 
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Tidskrifter som genomsökts efter Wodehousetexter 
Bygger främst på våra egna undersökningar, men också en del sekundärkällor. Jag har utelämnat tidskrifter 

där vi bara kollat något enstaka nummer av en enda årgång. 

Årtal med fetstil : Samtliga nr kollade 

Årtal fetstil kursiv: minst 90% av numren är kollade 

Årtal vanlig stil: 50 – 90 % av numren är kollade 

Årtal röd stil: ett flertal nummer, men under 50%, är kollade  

Årtal röd kursiv stil: fåtal nr kollade 

 

Aktuellt för män: 1962, 1963 

Allas Veckotidning 1931 – 1975    OBS! 

Allers: 1912-1915, 1916-1929, 1930-1939, 1940-1949, 1950-1955,   OBS! 

1956-1957, 1960, 1961, 1962 

Allt för alla: 1917, 1923-1925, 1928-1930, 1931 

Allt i fickformat: 1943 – 1956    OBS! 

All Världens Berättare: 1945-1956  

Bonniers Månadshäften: 1915-1919, 1920-1924 

Bonniers NovellMagasin: 1926-1941 

Bonniers Månadstidning; 1930, 1931-1939, 1940, 1941-1949 

Bonniers Veckotidning: 1923-1929 

Böckernas Värld: 1967-1971 

Damernas Värld: 1942-1948 

Det Bästa: 1941-1943, 1944, 1946-1949, 1950-1952, 1958, 1964-1970,   OBS! 

1971-1974, 1975-1977, 1982 - 1988 

Familje-Journalen: 1957-1959 

Femina: 1948- 1954 

Folket i Bild: 1937-1941, 1942-1943, 1944-1948, 1949-1950, 1951-1952,  

1953, 1954-1955, 1956-1958, 1959-1962 

Fickjournalen: 1945-1954, 1955-1957, 1958, 1959-1962   OBS! 

Hela Världen: 1916-1958 

Hemmets Journal: 1927-1939, 1940, 1943, 1944-1947, 1948-1959, 1960,  

1961-1966 

Hemmets Veckotidning: 1932-1939, 1940-1952, 1953-1960, 1961-1964  OBS! 

Husmodern: 1923-1954 

Hvar 8 dag: 1923-1926 

Hörde ni: 1950-1956 

Idun: 1923-1930, 1935- 1936, 1937-1956 

Julstämning: 1912-1988 

Lektyr: 1927-1935, 1936-1938, 1939-1942, 1943-1959   OBS! 

Levande Livet: 1933-1939, 1940-1963 

Nöjen och Tidsfördrif 1911 – 1922 

OBS! 1944-1947, 1948-1952 

Pigg 1910-1913 

Röster i radio(-TV): 1939-1951, 1952-1953 

Saxons: 1964-1967 

Se: 1939-1946, 1947-1951 

Svensk Damtidning: 1955-1959 

Såningsmannen:1938-1955 

Tidsfördrif: 1931-1951 

25-an: 1941-1949 

Vecko-Revyn: 1935-1947, 1948-1957    OBS! 
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Vi: 1940-1955 

Vi damer: 1945-1963 

Vårt Hem: 1921-1929, 1930-1945, 1946-1948, 1949-1951   OBS! 

Året Runt: 1947-1949, 1950-1975    OBS! 

 

 

 


