
Antal medlemmar i Wodehouse Sällskapet 2015, åldersgrupperade 

 
   Över 80 år     9,5 % (ackumulerade %-siffror)  

   Över 75 år   28,5 % 

   Över 70 år      53,5 %           (mer än hälften är över 70 år!)        

   Över 60 år      80,5 % 

   Över 50 år      88,5 %            

   Under 50 år     12   %           Yngste medlemmen är 22 år 

   (För 37 st saknas uppgift i Birthday, utländska ej medräknade) 

 

     WodehouseSällskapet Sverige är uppenbarligen ett åldrande sällskap där över hälften av de 

redovisade fyllt 70 år. Från ursprungliga 4 medlemmar i Wodehouses Vänner febr. 1984 ökade de 

1988 till 29 och efter sammanslagning med Drönarklubben i Stockholm 1988 uppnåddes ca 60 

medlemmar 1990. Under 1990-talet ökade Wodehouse Klubben (nytt namn 1990) till ca 150 år 

2000. I anslutning till årsskriften Jeeves kom en stor ökning till över 200 medlemmar mellan 

2001-2002 och nådde en topp 2007 med ca 230 medlemmar. Därefter har antalet pendlat mellan 

220-190. 2012 en ökning till 225 (+21 och –10) men redan 2013 minskade siffran med 28 och 13 

nya kom, 10 är familjemedlemmar. 2014 års matrikel visar åter en förlust av ca 25 st. medan 8 är 

nytillkomna. Att så många lämnar sällskapet varje år och ett mindre antal nya kommer borde 

utredas. Spec. notabelt är att över 80 % av de redovisade medlemmarna är över 60 år. 

   En kärna av 22 äldre medlemmar finns idag kvar sedan 1990 med en snittålder av 74 år. Men 

fram till 2014 har tyvärr ca 675 medlemmar lämnat Sällskapet under årens lopp, ett fåtal har 

avlidit vid högre ålder. Ingen ordentlig analys har gjorts av orsaken bland de medlemmar som 

avgår efter bara några få år. Ålderspyramiden upprättad sept. 2015 utifrån födelsedata i 

”Birthday”. Dock har påpekats, att för 37 medlemmar hittar man inget födelsedatum i Birthday. 

Förhoppningsvis tillhör de ”yngre grupper”. Under 50 år finns endast 20 registrerade, 2 är under 

40 varav en 22 år. Den äldste medlemmen, 92 år, togs in i Wodehouse Vänner i december 1985 

för 30 år sedan. 16 medlemmar just nu är över 80 år. 

   En liknande tendens finns även i det engelska Sällskapet som bildades 1997. Man hade hoppats 

på runt 700 medlemmar men siffran steg snabbt till mer än det dubbla enligt Tony Ring. När jag 

intogs som medlem 2004 fick jag nummer 1734, men 2015 är bara 901 registrerade. Det 

amerikan-ska, TWS, har i år ca 530 medlemmar varav drygt 20 familjemedlemmar. För övriga 

Wodehouse-sällskap i Europa (Holland, Belgien, Frankrike, Italien? och Ryssland) har jag inga 

aktuella siffror för nu, men de är betydligt lägre än det svenska sällskapets. Vart utvecklingen går 

blir ett intressant problem att analysera. Kommer intresset för Wodehouse i Sverige att bestå 

framöver på 2000-talet?  
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