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SVEN SAHLIN 
 
ORDFÖRANDENS SPALT 

 

Årsmötet ägde rum den 19 mars 

2016 i Wodehouserummet på biblio-

teket i Märsta. Själv kunde jag tyvärr 

inte medverka på grund av min sjuk-

dom, men Jacob Bagge ledde mötet 

med sedvanlig bravur.  Det visar sig 

att verksamheten har åstadkommit 

ett litet, men dock, överskott. Trots 

att jag flyttat ner till det vackra Åhus 

på Skånes nordöstra sida, blev jag 

omvald till ordförande och jag fick 

med mig en fin styrelse, som van-

ligt! 

 

2016 har kännetecknats av lugn och 

eftertanke. Vi har funderat mycket 

över sällskapets framtid och hur vi 

på bästa sätt skall kunna tillfreds-

ställa våra medlemmar. När vi får 

tillfälle att fråga någon medlem, så 

får vi så gott som alltid svaret att det 

är alldeles utmärkt som det är! Om 

du har något eller några förslag till 

förbättringar, hör gärna av dig till 

mig på telefon 0708-228810 eller via 

email sahlinsven@gmail.com. Som 

det ser ut nu, arrangerar vi ett årsmö-

te på våren, dit alla medlemmar 

såklart är välkomna. Höstmiddagar-

na i Stockholm på Solnadal har inte 

varit särskilt välbesökta och vi har 

funderat över att kanske göra som i 

England att hålla dem mera sällan. 

Vår årsbok, JEEVES, är ju mycket 

uppskattad och får väl betraktas som 

juvelen i kronan! Någon gång kom-

mer också en nyöversättning som 

gåva! 

 

Vi försöker uppmuntra våra existe-

rande kapitel till lokala aktiviteter 

och vi försöker uppmuntra tillkoms-

ten av nya kapitel. Det pågår litet an-

strängningar på olika ställen och vi 

tror att det kanske kan vara en prak-

tisk och bra lösning på problemet att 

få till bra träffar också utanför 

Stockholmsområdet. Efter min egen 

flytt till Skåne har jag deltagit i flera 

möten i the Scones. Lennart Wei-

denholm leder det lilla gänget med 

stor bravur, vi ses då och då på en 
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trivsam pub i Lund, vi besöker ”vår” 

Dronning på Ängavallen och vi har 

ganska ofta telefon- eller emailkon-

takter. The Goats på Västkusten ver-

kar också visa livskraft och har åt-

minstone ett vår- och ett höstmöte!  

Efter en blygsam start för två år 

sedan har nu även Stockholm-Mälar-

dals-området fått igång en kapitel-

verksamhet,”the Oaks”, som haft 

inte mindre än tre sammankomster 

under året. 

  

Till det kommande årsmötet har vi 

goda förhoppningar att få in några 

nya ordinarie styrelsemedlemmar, 

vilket har varit vårt önskemål sedan 

lång tid. Om du skulle vilja ta litet 

mer aktivt intresse i WodehouseSäll-

skapet, är du hjärtligt välkommen att 

kontakta mig! Vi har ju sedan länge 

två grupper, som visat lite större 

intresse: Huvudstyrelsen och den så 

kallade Inre Kretsen. Den sistnämn-

da får ta del av alla våra funderingar, 

agendor och protokoll. Hör av dig 

om du vill tas upp i Inre Kretsen! 

  

Som den uppmärksamme och intres-

serade medlemmen redan kon-

staterat, har vår hemsida lidit av en 

del brister. Det har inte fungerat alls 

när det gäller att samla upp de 

meddelanden som tillställts presi-

dent@wodehouse.se. Sent skall syn-

daren vakna och i början av oktober 

har jag varit i kontakt med många, 

många nya och gamla medlemmar. 

Vi kan bara be om ursäkt för vår 

ovana vid det så kallade nätet och 

hoppas att vi ska lära oss efter hand. 

Barnbarnen får hjälpa till! 

  

Att översätta Wodehouse från hans 

mycket välskrivna, klassiska engels-

ka, uppblandad understundom med 

tidsenliga, numera försvunna ord 

och uttryck, hans amerikanska böc-

ker med ord och sammanhang från 

filmens värld, gangsters, speak-

easies och liknande är inte helt en-

kelt. Jag var i behov av vila under 

nästan ett halvår och beslöt mig att 

ännu en gång plöja igenom Plum 

från första till sista boken på engels-

ka med den skillnaden att denna 

gång skulle jag verkligen finna rätt 

översättning av alla ord. Det skulle 

väl inte vara så svårt med hjälp av 

såväl uppslagsböcker som Google. 

Det blev ett intressant och ganska så 

tidskrävande arbete! Faktiskt under-

hållande och naturligtvis intressant 

att konstatera att ofta förstår man 

ungefär vad ordet eller meningen vill 

uttrycka och normalt skulle man ba-

ra läsa vidare. Men denna gång sökte 

jag verkligen att finna det korrekta 

svenska ordet, vilket ofta visade sig 

svårt och ibland omöjligt. Vissa ord 

och uttryck var ju i omlopp under en 

kort tid och försvann efter ett tag. 

Slang och ”gangsterspråk” låter sig 

ju inte översättas ordagrant. Det är i 

dessa stunder man beundrar våra 

duktiga, professionella översättare, 

som oftast lyckades förmedla på god 

svenska det som Plum skrev på 
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engelska och engelsk-amerikanska. 

Jag har ju lärt mig av mina engelska 

samlarvänner att man aldrig får note-

ra eller stryka under något i böcker-

na, men i efterhand ångrar jag att jag 

inte gjorde just det. Som det nu är, 

så har man med viss möda funnit en 

bra översättning, men ett tag efteråt 

har man glömt allt och får börja om 

från början! 

  

Nu är det i alla fall dags att vika ihop 

2016 och se framåt! Många sällskap 

och föreningar har problem med 

medlemstillskott, med bristande en-

gagemang i styrelsearbete och lik-

nande och WodehouseSällskapet är 

väl inget undantag. Medelåldern är 

ganska hög och det är svårt att en-

gagera medlemmar till styrelsearbe-

tet. Alldeles bortsett från intresset 

för författaren P G Wodehouse, är 

det ju så nuförtiden att unga männis-

kor har ett intensivt liv – karriär, stu-

dier, familj, resor, etc. Äldre män-

niskor verkar också mer upptagna 

nuförtiden. Det är barnbarn, kurser, 

golf och resor. Hur som helst lever 

vårt fina sällskap vidare! 

  

Till sist ett  tråkigt besked:  Colonel  

 

 

 

 

NPT Murphy avled i mitten av okto- 

ber efter en tids sjukdom. Vi är mån- 

ga som sörjer personligheten, wode-

housekännaren, gentlemannen och 

vännen Norman. Jag träffade honom 

hemma hos Tony Ring för kanske 

tjugo åt sedan och vi har haft en god, 

löpande kontakt sedan dess. Vi är en 

handfull svenskar, som minns ho-

nom när han år 2000 hälsade oss väl-

komna till the Millenium Tour och 

som lärde oss dansa the Lambeth 

Walk på avslutningsfesten! Norman 

har ju lett oss runt Mayfair och visat 

oss alla Plums tillhåll och han gjorde 

en specialvandring för the Scones 

efter det han avslutat de ordinarie 

promenaderna. Norman har ju också 

bidragit till vår årsbok! Jag skrev ett 

kondoleansbrev från Wodehouse-

Sällskapet till Normans hustru Elin 

och vi planterade tio träd i Vi-

skogen i hans namn. Rest in peace, 

Norman! 

 

Jag tackar avslutningsvis alla våra 

medlemmar för 2016 och önskar er 

ett riktigt fint 2017! 

  

Sven Sahlin 

Ordförande 
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Anthony Eyre 

 
 
 
 
 
 
 
SVEN SAHLIN 
 
SVENSKA PLOMMON 
Anthony  Eyre 
 
Vi sörjer vår vän och medarbetare 

sedan många, många år, Anthony 

Eyre, som avled under sommaren 

2016. Sällskapet representerades vid 

begravningen av Göran Bülow och 

vi skänkte ett antal träd till Vi-

skogen. 

 

Anthony föddes den 12 maj 1929, 

yngst i en barnaskara om fyra och 

blev alltså 87 år gammal. Pappa Len 

Eyre kom från London som en av 

nio syskon, alla mycket musikaliska. 

Hans föräldrar var kantor och kon-

sertpianist. Alla pojkarna bodde på 

St Pauls Cathedral i gästhemmet och 

sjöng i pojkkören. Senare gick de på 

samma boarding school som P G 

Wodehouse, Dulwich College – fast 

ett par år senare. 

 

Agnes var inackorderad i Lens hem 

under fyra år för att lära sig engelska 

och måla porslin etc. Agnes och Len 

blev förälskade och gifte sig när 

kriget bröt ut 1914 och Len måste ge 

sig ut som ung löjtnant till slagfälten 

i Frankrike. Allt gick dock väl och 

första barnet föddes 1916. 1918 kom 

Len hem oskadd. Paret flyttade till 

Djursholm i Sverige 1919 till ett 

stort, nybyggt hus som Agnes 

mamma ordnat och finansierat åt 

dem. Hemmet var mycket engelskt. 

När nästa krig kom blev det en 

fristad såväl för engelsmän som inte 

kunde ta sig hem till England som 

för norrmän och finländare som inte 

heller kunde återvända hem under 

kriget.  

 

Anthony växte upp med sin gästfria 

familj. Han tog studenten på 

Djursholms Läroverk och läste till 

ingenjör senare i Kristineberg. 

Första jobbet blev på Electrolux på 

Lilla Essingen. Han hade bland 

annat hand om kontakterna med 

utländska kunder, gjorde översätt-

ningar med mera. Sedan arbetade 

han i kylbranschen. På åttiotalet 

sadlade han om och utbildade sig på 

Lärarhögskolan till studievägledare. 

Som så kallad SSA-sekreterare 
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arbetade han på Sundbybergs 

skolkansli fram till pensionen. 

 

Anthony har varit med i Wode-

houseSällskapet så länge jag kan 

minnas och vi har haft stor glädje av 

honom, både som vän och som 

uppskattad styrelsemedlem. Jag 

bodde vid den tiden i Österskär och 

brukade hämta upp Anthony i 

Vallentuna på väg till styrelsemöten 

och annat i Wodehouse-rummet i 

biblioteket i Märsta. Vi har pratat 

om det mesta på vägen dit och hem 

och det var alltid ett stort nöje att 

konversera med honom! Anthony 

passade som hand i handske i 

WodehouseSällskapet – han var 

anglofil, beläst, vänlig och mycket 

trivsam att vara tillsammans med. 

En sann gentleman!! 

 

Vi tackar Anthony för hans insatser 

vad gäller Fletchersamlingen på det 

engelska biblioteket vid Stockholms 

Universitet. Vi tackar honom för 

hans insatser som klubbmästare, där 

han bistod på alla vis vid våra 

sammankomster! Tack också för allt 

bryderi med protokollföring och 

mycket annat! 

Saknaden efter Anthony är stor. Han 

var verkligen en av oss och han var 

en sann Wodehousian! 

 

Att bli Årets Plommon är en verklig 

hederstitel och vi kan bara beklaga 

att utnämningen inte kom litet 

tidigare, men vi är ganska så 

övertygade om att Anthony befinner 

sig under cederträdet på Blandings 

Castle, belåtet avnjutande sitt five 

o´clock tea, serverat av Beach. Detta 

är himlen enligt Wodehouse och det 

känns alldeles självklart att det är 

där Anthony befinner sig nu! Vi anar 

hans närvaro vid våra möten och vi 

gläder oss åt att ha lärt känna en så 

genomgod medmänniska! 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
REDAKTÖRENS SPALT 

 
Detta är den nittonde årgången av 

Jeeves sedan Åke Skeppare gjorde 

den första 1998. 

 

Wodehouse var tidigt ute med att 

skriva om flygning.  The Intrepid 

Aeronauts publicerades 1906 i The 

World och handlar om ballongflyg-

ning. 

1914 fick Roland Bleke följa med en 

fransk pilot i dennes flygmaskin. 

1930 flyger Bertie från Paris, ”I hop-

ped on to a passing aeroplane and a 

couple of hours later was bowling 

through Croydon on  my way to the 

centre of things.” The Spot of Art, 

Very Good, Jeeves 1930/Den oum-

bärlige Jeeves 1950. 

I Hot Water 1932/Hett om öronen 

1934 diskuterar hertig de Pont-

Andemer och vicomte de Blissac, 

alias Oily Carlisle och Packy 

Franklin, fördelarna med flygning 

jämfört med båtresor i ett förtvivlat 

försök att slippa tala franska inför 

den misstänksamma miss Putnam. 

Monty Bodkin flög från Cannes till 

London i The Luck of the Bodkins 

1935/Nära ögat 1941 och Mrs 

Spottworth från Amerika till Eng-

land i Ring for Jeeves 1953/Ring på 

Jeeves 1954.  

I Life with Freddie, Plum Pie 1966 

var inte mindre än tre personer in-

blandade, Judson Phipps som vägra-

de sätta sig i en sådan tingest, medan 

hans syster Julie gladeligen korsade  

Atlanten genom luften och så gjorde  

även advokaten Mr Bunting. 

I The Girl in Blue 1970/Flickan i 

blått 1971 är hjältinnan flygvär-

dinna. 

1973 flögs det mellan Los Angeles 

och London i Bachelors Anonymous 

1973/Inbitna ungkarlar 1974. 

 

Norman Murphy och Bengt Malm-

berg berättar om Plum och slotten, 

Tomas Prenkert om att läsa på 

svenska och Robert Palm om att 

översätta från engelska. 

Vi får veta att Lord Percy har mer än 

ett förflutet och vad omvärlden tyc-

ker om Bertie Wooster. 
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The Goats och the Oaks redogör för 

sina aktiviteter under året. 

 

I den lilla staden Emsworth finns ett 

litet Wodehousemuseum och på 

biblioteket i Märsta finns ett för-

nämligt Wodehouserum och vi får 

rapporter från båda. 

 

Omslagsbilden visar Stockholmsför-

laget Continentals utgåva av Money 

in the Bank som kom ut 1942, sam-

ma år som den amerikanska på 

Doubleday Doran  och den svenska 

översättningen, fyra år före den 

engelska som kom 27/5 1946. 

Det brukar sägas att Wodehouse var 

bojkottad i England under och en tid   

efter kriget men efter Quick Service 

som gavs ut samtidigt i England och 

USA 1940,  var Money in the  Bank  

den enda utgivningen i USA fram 

till 1946 då Joy in the Morning kom 

22/8  och året därpå i England. I 

Sverige fanns inga tecken till boj-

kott, inte mindre än nio böcker 

översattes mellan 1941 och 1946. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

THE INTREPID AERONAUTS. 
 

(A Dialogue of To-morrow.) 
 

[The scene is the car of a balloon, suspended somewhere over Great 
Britain. Exactly where, Lord Teddy Trimble, the proprietor of the 
machine, has not the slightest idea. Nor have Lady “Billy” Odol-
Brabazon, the Hon. Claude Darkside, and Mrs. Jack Dennett, who are 
with him in the car. This is unfortunate, as Lord Teddy has lured them 
into his death-trap on the specious plea that they will arrive at his 
cottage on the Surrey Hills more quickly than any train or motor could 
bring them. They have now been four hours in the car without arriving 
anywhere. It is quite dark.] 

LADY BILLY (breaking a long silence). No notion where we are, Teddy, 
I suppose? 

LORD TEDDY (not without a trace of shame in his voice). To tell you 
the truth, I haven’t. Not to a yard or two, that’s to say. Speaking at a 
venture, I should say we were—well—(vaguely) well, somewhere about, 
don’t you know. 

MRS. JACK. I noticed that. Do we stay here, or are we moving on? It 
seems a pretty part of the country from what I can see of it; but there’s 
nothing like a change. 

LORD TEDDY. Oh, we’re moving all right. Precious fast, too. 

LADY BILLY (querulously). Yes, but in which direction? I don’t want to 
find myself at midnight on some rocky island in the Outer Hebrides, where 
there isn’t a soul. 

MRS. JACK. Or in Hoxton, where there are too many. 

DARKSIDE (with profound gloom). Or in the soup. 

MRS. JACK. Still your old, bright self, Claude. Buck up. Pull your tie 
straight, and smile. 

DARKSIDE (more gloomily). I knew the cousin of a feller who went up 
in one of these strawberry-baskets, and when they’d got up a bit something 
went wrong with the sparking-plug or something, and down he came. 
Beastly sight when they picked him up, I’m told. Shouldn’t mind betting 
the same thing would happen here. 
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LADY BILLY (faintly). Oh! 

MRS. JACK. Let’s hope for the best. After all, going Back to the Land’s 
fashionable just now. I don’t suppose it makes any difference how fast you 
do it. 

DARKSIDE. Splendid feller he was, too. My pal’s cousin, I mean. One of 
the best. Cut off in his prime—— Of course, we may have luck. Some 
fellers do. 

MRS. JACK. What’s the latest bulletin, Teddy? Know where we are yet? 

LORD TEDDY. Not to a few inches, no. 

MRS. JACK. My idea is that you ought to have turned to the left at that 
last cloud. Can’t you see a policeman anywhere to ask? 

DARKSIDE. And just about now we should have been biting the 
savoury! (Relapses, into silence and unutterable thoughts.) 

LADY BILLY. I am hungry! 

LORD TEDDY (by accident). Tighten your—I mean, I wish I’d got a 
sandwich to offer you. 

LADY BILLY (ravenously). A sandwich! 

MRS. JACK. Curious, when you think of it, how one hurls away the 
good things of life. What would you give, Teddy, at this moment for one of 
the Jungle Monarch’s long, dull, stodgy dinners, off the guaranteed gold 
plate which has been in the Panter family since 1905? or even a Panter’s 
peerless pork-pie? 

LADY BILLY (in a hushed whisper). Don’t talk of it! 

DARKSIDE. They tell me Chicago’s a fool to the Panter packing- rooms. 
I have a profound dislike for that feller. 

LORD TEDDY. Same here. Always after one, too. Can’t shake him off. 

MRS. JACK. Burrs, limpets, and seccotine also ran. Well, as I was 
saying, one hurls away the good things of life. He asked me down this 
week-end. If I had gone, I should now be passing my plate up for a third 
helping. As it is, I suppose I shall die of starvation in the clouds. 

LORD TEDDY. Why didn’t you go? 

MRS. JACK. Influenza. A particularly acute attack. 
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LORD TEDDY (interested). Really? Queer coincidence. Do you know, 
I’m down with influenza, too. Worst attack I’ve ever had. Doctor in 
constant attendance. 

LADY BILLY. Did he ask you too?  

LORD TEDDY. Ask? Implored! 

LADY BILLY. He wanted me to go as well. 

DARKSIDE. And me. 

MRS. JACK. We are united by a common sorrow. Is your influenza bad, 
Claude? 

DARKSIDE. Mine’s malaria. 

LADY BILLY. Mine’s neuralgia. I sent a wire this afternoon. 

DARKSIDE. Was that a spot of rain? 

LORD TEDDY, No—yes, by Jove, it was! Look here, I don’t know where 
we are, but I’m going down. It’s no good staying up here to be soaked. 

MRS. JACK. Let her go then. 

DARKSIDE. A feller who’s done a fairish bit of ballooning tells me that 
coming down’s the most dangerous part of the whole thing. Lucky, this 
feller said, if you don’t break something.. 

LORD TEDDY. We’re pretty near now. I see lights. We’re making for 
somebody’s back garden. 

MRS. JACK. Let’s hope it’s somebody who can give us something to eat. 
If there’s a dog I shall steal his bone. 

LORD TEDDY. Look out now. Hold tight. We’re almost in—— Now! 

[There is a terrific crash of glass. The balloon rises a few feet and sinks 
again. Another crash. This process is repeated several times, the car, 
feeling that it has got a success, obliging with a number of encores.] 

LADY BILLY. Oh! 

DARKSIDE (with moody satisfaction). Smashed somebody’s cucum-
ber-frame, anyway. 

MRS. JACK. “Siege of Port Arthur.” Act one. Bombardment of town by 
Japanese warships. 
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LORD TEDDY. Hullo, they’re coming. 

MRS. JACK. Let them—all, if they’re bringing something to eat. 

[Alarums and excursions heard through darkness, near at hand. 
Lights approach. Confused noises without. ] 

A VOICE. Who the——! What the——!! Where the——!!! 

LORD TEDDY. 
LADY BILLY. 
MRS. JACK.  
DARKSIDE. 

THE VOICE (coming nearer). Where the——! Who the——!! What the—
—!!! What the suggestively asterisked aposiopesis are you doing to my 
orchids? 

MRS. JACK (in a still, small voice). It’s only me, Mr. Panter. 

THE VOICE. What! 

MRS. JACK. Mrs. Dennett, you know. 

LORD TEDDY. And Trimble. 

LADY BILLY. And me. 

DARKSIDE. And me. 

LORD TEDDY. It’s my balloon, you know.                        

[A long silence.] 

MRS. JACK. We were so much better that we thought we’d come, after 
all, Mr. Panter.  

 
P. G. WODEHOUSE.            

The World, Oct 9, 1906 

 
 
 
 
 
 

The Jungle Monarch! 
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TOMAS PRENKERT 
 
VARFÖR LÄSA PLUM PÅ SVENSKA om man är fena på engelska? 

 
Wodehouses underbara språkbehand-

ling, formuleringar och ordlekar har 

använts som argument för att han 

egentligen bara kan uppskattas fullt 

ut om han läses på originalspråket.  

 

I Jeeves 2000 drog Bo Westin en lans 

för att läsa Wodehouse i Birgitta 

Hammars översättning och skrev: 

Sedan mina språkkunskaper lämnat 

skolstadiet har jag läst den här boken 

(Farbror Fred i vårhumör, min anm.) 

både på engelska och svenska flera 

gånger och kunnat konstatera att den 

svenska versionen är minst lika rolig 

som originalet. Jag vill bidra med 

ytterligare några lansar som består av 

exempel på Hammars formulerings-

konst.  

 

Hammar var ofta ganska fri i sina 

tolkningar. Givetvis finns det 

formuleringar hos Plum som är 

närmast oöversättliga. Men omvänt 

finns det också en hel mängd 

formuleringar där Birgitta Hammars 

svenska version faktiskt överträffar 

Plums original, i varje fall i mitt 

tycke. Detta är ett starkt skäl att läsa 

Plum på svenska. Urvalet nedan är 

helt subjektivt.  

 

 

Överflyttning av mänskliga egen-

skaper till ting. 

 

Detta roliga knep använde Plum ofta. 

T.ex.: tände en tankfull cigarett, 

rände en omtumlad gaffel i korven 

och läppjade på ett dystert skedblad 

soppa. I dessa fall har Hammar troget 

följt Plums original. Men helt i Plums 

anda tog Hammar till detta knep då 

och då, också när Plum inte gjorde 

det.  

 

He reached automatically for his 

eyeglass and was polishing it me-

ditatively… Hammar lade till en 

näsduk som hon försåg med känslor: 

Han tog automatiskt åt monokeln och 

stod och putsade den med en 

bekymrad näsduk… (En pelikan på 

Blandings) 
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He chewed his lower lip dubiously. 

Hammars version är klart roligare: 

Han tuggade på en skeptisk 

underläpp. (Galahad på Blandings) 

 

Och jag tog en högdragen smutt te. 

Originalet: And I drank a modicum of 

tea, with a good deal of hauteur. 

(Förträffligt, Jeeves!) 

 

 

Brott mot grammatikens regler, 

’fel’ ordföljd, ’galna’ böjningar,  

förvrängda ord mm. 

 

She was not actually singing, but she 

stopped only just short of it. Hammar 

visade språklig kreativitet: Hon sjöng 

inte direkt, men ingen kunde ha varit 

på vippnare.  För mig känns denna 

ordlek helt i Plums stil. (Bland lorder 

och drönare) 

 

This abrupt announcement of my 

betrothal to a girl of whom I took the 

gravest wiev... Hammar lekte med 

orden på ett kul sätt: Detta oväntade 

tillkännagivande av min förlovning 

med en av de räddaste flickor jag var 

för… (Jeeves och feodalandan) 

 

Gertrude assured him that mincing 

was the very last thing that would 

happen to her words. Hammar valde 

ett känt svenskt uttryck och vände 

med komisk effekt på ordföljden: 

Gertrude försäkrade honom att 

fingrar var det sista hon tänkte lägga 

emellan. (Smycken, tycken och 

Monty Bodkin) 

 

En rolig förvrängning av uttrycket 

’stå på god fot’: Hela den veckan 

stod vi på ganska spända fötter med 

varandra. Originalet: Relations 

continued pretty fairly strained all 

through the rest of the week. (För-

träffligt Jeeves!) 

  

I was more or less aghast översatte 

Hammar med ett förvrängt uttryck: 

Jag vet mig sällan ha känt mig 

slagnare till slant. (Förträffligt 

Jeeves!) 

 

Connie filosoferar om Clarence: He 

was amiable, he was clean, sober and 

obedient, but the marbles in his 

possession were virtually nonexis-

tent. Underbar formulering av Plum  

och Hammar var inte sämre: Han var 

snäll, han var proper, nykter och 

skötsam men vad han hade på loftet 

var obestridligen tomtar. Ordföljden 

gör hela effekten. (En pelikan på 

Blandings) 

 

’And the Duke won’t give the green 

light?’ ’Not unless I can find some 

way of making him.’ Hammar bytte 

ut bilden med ljussignal mot en minst 

lika kul och konstruerade ett nytt 

roligt verb: ”Och hertigen sätter sig 

på bakhasorna?” ”Ja, och allt hopp 

är ute om jag inte kan hitta på ett sätt 

att få honom att o-sätta sig på dem.” 

(En pelikan på Blandings) 
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Allusioner med roliga förvräng-

ningar 

 

Plum  alluderar  på  Psalm  42: You 

know how harts pant for cooling 

streams when heated in the chase. 

Hammar tog sig ännu större frihet om 

hjortars beteende: Kommer ni ihåg 

det där om hjorten som trängtar till 

den klara vattubäcken i stridens 

hetta. (Som det anstår en Wooster) 

 

Lord Ickenham säger: The Boss being 

away, I am playing hookey at the 

moment. Ordagrant skolkade han, 

men Hammar gjorde i stället en rolig 

travesti på talesättet om råttorna: 

Medan chefen är borta dansar jag på 

bordet. (Farbror Fred i vårhumör) 

 

I bring a fresh mind to the job. Ham-

mar valde att alludera på Matteus 

9:17: Jag gjuter nytt vin i gamla 

läglar. Effekten blir komisk efter-

som detta i Bibeln är en bild för 

något som man ska undvika. (Smyc-

ken, tycken och Monty Bodkin) 

 

 

Fyndiga allusioner till svenska 

källor. 

 

Plum alluderade ofta roligt på t.ex. 

Bibeln, gamla romare och engelska 

skalder. Hammar gjorde allusioner 

med en svensk referensram. Jag ser 

det som ett kul sätt att anpassa texten 

till en svensk läsekrets och finner det 

helt i Plums anda. Jag har hittat 

allusioner t.ex. på Ulf Peder Olrog, 

Alice Tegnér, Erik Axel Karlfeldt, 

Esaias Tegnér, Bengt Lidner, Johan 

Henrik Kellgren, Verner von Hei-

denstam, Gullan Bornemark, Bern-

hard Elis Malmström, Karl XII, samt 

gamla schlagers som sjungits in på 

stenkakor av Ulla Billquist resp. 

Ernst Rolf.  

 

Mr Appleby vill dra sig tillbaka från 

rånen och Plum alluderar på Wood-

worth: How dear to my heart are the 

scenes of my childhood. Hammar 

bytte ut Woodworth mot en kul för-

vrängning av von Heidenstam: Jag 

längtar stenarna där barn jag stal. 

(Brukar betjänter begå bankrån?)  

 

This is a good thing. I will push it 

along. Hammar alluderade på Karl 

XII (enligt Voltaire): Det här var ju 

alla tiders. Detta skall hädanefter 

bliva min musik. (Wodehouse om 

Wodehouse) 

 

Bright eyes, rosy cheeks … Hammar 

alluderade på Alice Tegnér: Piggare 

än ett dussin mörtar med rosor på 

kinden och solsken i blick!… Kul idé 

med mörtar med rosor på kinden. 

(Cocktaildags)  

 

’He cometh not’, he would say. 

Hammar tolkade det med en med en 

blinkning åt Tegnérs Frithiofs saga: 

’Det dagas ren och Bertram synes 

icke’, skulle han säga ... (Jeeves och 

feodalandan) 
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Today, moreover, he was loving 

everybody. Dessa känslor tolkade 

Hammar roligt med ett citat från 

Bengt Lidner: Lägg därtill att Gally 

denna dag kände det som om varhelst 

en usling fanns, så var denne u. hans 

vän, hans bror. (En pelikan på 

Blandings) 

 

Bertie kvintilerar: Mind you, I don’t 

know how long it will last. Hammar 

använde, i kul omformulering, en 

känd schlager: Jag räknar den 

lyckliga stunden allt vad jag orkar, 

för ho vet hur länge den varar. 

(Underbart Jeeves!) 

 

Mr Llewellyn beklagar sig inför 

Monty Bodkin över en lunch där han 

bjudits på en ’vegetarisk anka’, gjord 

på kålrötter: I wish you wouldn’t call 

it lunch. It was a mockery. Monty 

svarar vitsigt: A mock duckery. 

Hammar lyckades att i Montys korta 

svar alludera på både Erik Axel 

Karlfeldt och Walt Disney: Den kål 

de svage kalle anka? Man kunde tro 

att Hammar var göteborgska! (Smyc-

ken, tycken och Monty Bodkin) 

 

 

Svenska roliga uttryck, ofta med 

förvrängningar. 

 

Tails up, Aunt Dahlia, säger Bertie 

och får svaret Tails up be dashed. I 

Hammars version säger Bertie: Upp 

med hakan faster lilla. Inte hänga 

läpp sådär! Hon svarar: Jag hänger 

så många läppar jag vill! Ett mycket 

Plumskt sätt att leka med ett uttryck. 

(All right Jeeves!) 

En ordväxling mellan Tipton Plim-

soll och en polis i häktet: ’Can you 

beat that for irony?’  The policeman 

said he was unable to, but seemed to 

see no cause for despair. I Hammars 

tolkning: ’Om inte det kan kallas 

ödets ironi så vill jag vara skapt som 

en nors.’ Konstapeln sade att en nors 

var precis vad han ville vara skapt 

som också men tillade att han inte 

såg någon anledning att kasta yxan i 

sjön. Hammar förbättrar dialogen 

genom att tillföra norsen, låta den 

återkoma med omvänd ordföljd, samt 

med yxbilden. (Galahad på Blan-

dings) 

 

… bang comes the spanner into the 

machinery and there you are. Ham-

mar är bra på att kombinera talesätt: 

… kör det käppen i hjulet, och så står 

man där med lång näsa. (Alla tiders 

Wodehouse) 

 

Detta är bara axplock ur rabatten. De 

svenska texterna innehåller fynd!  

 

På hemsidan www.wodehouseforsk-

ning.weebly.com finns artiklar om 

andra översättningsfrågor: 

- Hur översätta ’Lord love a duck!’? 

- Hur tolka/översätta en Plumsk favo-

rit: ’with his hair in a braid’? 

- Vilka är de engelska uttryck som 

Hammar har översatt med frasen ’vill 

jag vara skapt som en nors’?  
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ROBERT PALM    

     
ATT ÖVERSÄTTA PG WODEHOUSE 
   
Bidrag till Svenska Golfhistoriska 

Sällskapets Årsskrift 2016 

 

I slutet av 90-talet blev jag ungefär 

samtidigt medlem i tvenne förträff-

liga sällskap, Svenska Golfhistoriska 

Sällskapet och svenska Wodehouse-

Sällskapet. Föga förvånande upp-

täckte jag raskt att det fanns många 

beröringspunkter mellan de båda 

sällskapen. 

 

Legendariske Åke Skeppare var till 

exempel både ordförande i SGS och 

färgstark styrelseledamot i WS. Han 

var också huvudredaktör för WS’ 

årsskrift ”Jeeves” liksom mycket ak-

tiv i redaktionskommittén för SGS’ 

Årsskrift. Åke Skeppare kåserade 

bland annat under rubriken ”Swing-

tips från P.G. Wodehouse” i Års-

skriften 2009 och John Moreton 

skrev om Wodehouses förhållande 

till golfen i Årsskriften 2013. – Man 

spelade också inom WS varje år 

under högtidliga former två golftäv-

lingar, ”Grevskapsmästerskapet” på  

 

 

våren och ”Ordförandens Pokal” på 

hösten. 

 

Många golfhistoriker har säkerligen 

läst och roats av Wodehouses alla 

golfnoveller, där han träffsäkert (!) 

skildrat det ädla spelets glädjeämnen 

och fallgropar. Vi har väl också 

tyckt oss känna igen våra med- och 

mot-spelare i hans kärleksfulla 

porträtt av ivriga golfspelare och 

inte minst av Den Äldste Med-

lemmen, som från sin utkikspunkt på 

klubbens terrass, rökande cigarr eller 

pipa, kommenterar spelet och strör 

sina visdomsord över de (inte alltid 

uppskattande) yngre medlemmarna. 

 

Eftersom Wodehouse dog redan 

1975 (vid 93 års ålder) har väl de 

flesta trott att alla golfhistorier av 

”Plum”, som han kallades, redan 

fanns översatta och utgivna på 

svenska. Det blev därför en glad 

överraskning, då det visade sig att 
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Wodehouseentusiasten Tomas Pren-

kert återfunnit ett stort antal Plum-

noveller som aldrig blivit översatta 

till svenska. En av dessa visade sig 

vara golfnovellen ”The Eighteenth 

Hole”, som skrevs redan 1915, för 

precis hundra år sedan, och då 

publicerades i amerikanska Vanity 

Fair. 

 

Tomas blev projektledare för uppgif-

ten att sammanställa en antologi 

innehållande ett drygt dussintal av 

dessa nygamla noveller. WS’ 

styrelse tände på alla cylindrarna och 

beslutade att stå för utgivningen och 

även söka utnyttja hugade med-

lemmar som översättare. Jag blev 

förstås sugen på utmaningen med 

den enda kvarvarande oöversatta 

golfnovellen och försökte övertyga 

de beslutsfattande om att man här, 

helt objektivt sett, behövde någon 

som läst Wodehouse på engelska 

och svenska i 60 år, spelat golf (med 

avbrott) sedan 1950, var gammal 

medlem i SGS och hade en allmänt 

anglofil läggning! Av någon anled-

ning fick jag jobbet och började 

tampas med det engelska original-

manuset. 

 

Det lär finnas professionella översät-

tare som hävdar att översätta Wode-

house är det svåraste man kan ge sig 

på. Hans språk, humoristiskt och 

lättflytande som det upplevs, är sam-

tidigt en sällsam blandning av 

stundom litet gammaldags engelska, 

slang, sporttermer, unika metaforer 

och frikostigt inströdda citat från 

Bibeln, Shakespeare, Tennyson, 

Keats, Kipling, Dickens och många 

andra. Plums förkärlek för ordlekar 

gör inte uppgiften lättare; de flesta 

sådana är förstås oöversättliga men 

måste ändå på något sätt transpo-

neras till svenska för att handlingen 

ska kunna föras vidare. 

 

Nåväl, innan dessa observationer 

börjar utveckla sig till ett försvarstal, 

måste jag erkänna att översättningen 

av den korta golfnovellen blev en 

(oftast) lustfylld upplevelse. Efter-

som Plum ibland ”återanvände” sina 

verk mellan noveller och romaner, 

befanns det att ett kapitel i romanen 

”Love Among the Chickens” (1906) 

delvis låg till grund för novellen 

”The Eighteenth Hole”, men med 

olika huvudpersoner och i viss mån 

förändrad handling. Denna roman 

utgavs först 1936 på svenska och 

fick då titeln ”Kärlek i hönsgården”. 

Någon översättare finns inte kredi-

terad, utan förlaget Saxon & Lind-

ström nöjde sig med det lakoniska 

”Översättning från engelskan”. – 

Senare Wodehouse-böcker över-

sattes av mycket kompetente Vilgot 

Hammarling och från 1940-talet och 

flera decennier framåt av den 

briljanta Birgitta Hammar, som hann 

med 40-50 verk av Plum till en 

förväntansfull och uppskattande 
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svensk publik. Det förtjänar att näm-

nas att Wodehouses förlagsredaktör 

på Bonniers, som tidigt tog över 

utgivningen, var Georg Svensson, 

för oss golfhistoriker känd som 

legendarisk medgrundare 1946 till 

vårt liv- och husorgan ”Svensk 

Golf”. 

 

När man första gången ger sig i kast 

med Wodehouses texter är naturligt-

vis respekten för Mästaren stor. En 

första ambition att vara ordagrann 

resulterar dessvärre lätt i en onödigt 

tung och svårläst svenska, knappast 

värdigt Plums lättflytande prosa. Ett 

par djupdykningar i Birgitta Ham-

mars texter visade, glädjande nog, 

att hon på många ställen tagit sig 

stora friheter för att få flyt i översätt-

ningen. Framför allt handlar det till 

syvende och sist om att överföra 

författarens ”röst”, uttryckssätt, spe-

ciella språk och känsla till ett helt 

annat, ofta fattigare, språk. 

 

Översättningsarbetet hade alltså sina 

poänger, och något exempel på 

problemen kanske kan nämnas. Vid 

ett tillfälle säger huvudpersonen 

något om att ”slå sig i huvudet ’with 

a dock’”. Fantasin räckte här inte till 

för att förstå vad för ”dock” som av- 

 

 

 

sågs, och jag fick ta hjälp av en en-

gelsk Plumguru, som raskt avslöjade 

att  något  tidigare scannerprogram  

hade  misstolkat  ordet,  som skulle 

vara ”cleek”! (som ju är en gammal-

dags golfklubba, ungefär järn 1-2). 

 

Den engelske ”gurun”, apropå länkar 

mellan våra sällskap, var för övrigt 

Tony Ring, som många av SGS’ 

sydliga medlemmar lyssnade till för 

ett par år sedan, då han för 

klubbarna på Falsterbonäset höll ett 

uppskattat föredrag om Wodehouse 

och golf. 

 

Min översättning av golfnovellen, 

”Artonde hålet”, blev emellertid så 

småningom klar (handlingen ska här 

inte avslöjas) och av redaktören in-

förlivad med resten av antologin. 

För den golfhistoriker som väntat 

länge på en ”ny” Wodehousebok 

(eller som aldrig läst något av 

honom) är det bara att Plumsa ner i 

denna nyutkomna antologi, som 

även innehåller fjorton andra 

noveller om bland andra Mr 

Mulliner, Jeeves och Lord Ems-

worth. Antologin, som fått namnet 

”I sällskap med Wodehouse”, finns 

att beställa från till exempel förlaget 

GML, Adlibris eller Bokus och 

kostar ett par hundralappar. 
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N.T.P. MURPHY 
 
P.G. WODEHOUSE AND HUNSTANTON HALL 
 

P.G. Wodehouse died forty years 

ago but is still widely read across the 

world. His continued popularity is 

probably best explained by Evelyn 

Waugh’s panegyric: “Mr Wode- 

house's idyllic world can never stale. 

He will continue to release future 

generations from captivity that may 

be more irksome than our own. He 

has made a world for us to live in 

and delight in.”  

 

His stories of Blandings, the Drones 

Club, the adventures and mis- 

adventures of Bertie Wooster and his 

omniscient manservant Jeeves are 

indeed a world to delight in and have 

led many enthusiasts to explore its 

origins. In a letter to a friend, 

Wodehouse wrote that he always 

liked using a real location whenever 

he could; it saved time and effort. It 

was that letter that set me off looking 

for the settings of Wodehouse’s 

stories. 

 

 

In London, it was straightforward. 

By reading his letters whenever they 

came up for auction, I discovered 

that just about every London address 

in his 98 books was based on houses 

where he had lived or the addresses 

of relatives or friends. Visiting pla-

ces he knew outside London, Ems-

worth in Hampshire and Upton-on-

Severn in Worcestershire produced 

more obvious candidates, especially 

when I discovered his habit of retai-

ning the initial letters of real names. 

(Thus, Bingley-on-Sea and Bramley- 

on-Sea are his version of Bexhill-on- 

Sea where his parents moved in 

1922.) 

 

While Blandings Castle, ‘a mixture 

of places I remembered’, is almost 

certainly based on Weston Park in 

Shropshire for the gardens and estate 

and on Sudeley Castle in Glouces- 

tershire for the building itself, one of 

Wodehouse’s country houses is un- 
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mistakeable: Hunstanton Hall in 

Norfolk. 

 

Because his father was a magistrate 

in Hong Kong, Wodehouse saw little 

of his parents during his childhood 

and was looked after by uncles and 

aunts in Worcestershire and Wilt- 

shire. He remembered accompany- 

ing them to tea in the local Big 

House, but it was not until he stayed 

at Hunstanton Hall that he came to 

know such an establishment well. 

 

Hunstanton Hall, the home of the Le 

Strange family from the 12th centu- 

ry until 1948, is a large, rambling 

building. It has a gatehouse dating 

back to 1490, while the main hall 

itself was built in 1578. Though 

much of the main section was rebuilt 

after fires in the 19th century, it is 

still very impressive and is surroun- 

ded by a moat which has been 

enlarged on one side to form a pic- 

turesque lake. The house has been 

divided into separate dwellings now, 

but the family still owns the estate.  

 

Wodehouse and his wife, Ethel, first 

stayed here for Christmas 1924 and 

were invited back frequently over 

the next nine years. Their host, 

Charles Le Strange, was clearly a 

hospitable man: the Hall Visitors’ 

Book shows that Wodehouses’ stays 

were often a fortnight or longer, and 

their total time there came to about 

twelve months. In 1933, they rented 

the Hall and the local newspaper 

noted that it was the first time the 

place had been let in 800 years. 

Although Wodehouse had already 

written about country houses, his 

stays at Hunstanton gave him an 

invaluable insight into the life of a 

landowner. Before his first visit in 

1924, he had written two Blandings 

novels, Something Fresh and Leave 

It to Psmith. Both are good, but we 

hear comparatively little of Lord 

Emsworth’s role in the community 

or the way an estate is managed. 

Hunstanton enabled Wodehouse to 

see at first hand the responsibilities 

of a landowner and his role in local 

affairs. It also refreshed his boyhood 

memories of such events as village 

concerts (The Mating Season) and 

point-to-point race meetings. (The 

local newspaper of the time reported 

him attending a concert by the 

Hunstanton Boy Scout Troop.)  

 

It was at Hunstanton that Wode- 

house heard of timber that needs 

clearing (‘The Crime Wave at 

Blandings’), and since Charles Le 

Strange was a keen breeder of Jersey 

cows, I think we can attribute to him 

Lord Emsworth’s anxiety over a Jer- 

sey cow in ‘Lord Emsworth Acts for 

the Best’, as well as the technical 

details about Alpha separators and 

Thomas tap-cinders in Doctor Sally.  
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Charles Le Strange was a Justice of 

the Peace (J.P.) and, as patron, he 

nominated the vicars of three pa-

rishes. I suggest Wodehouse used the 

J.P. factor when we read of Chuffy 

Chuffnell and Esmond Haddock and 

their relationship with the local 

bobby ( Thank You, Jeeves and The 

Mating Season). And although 

Wodehouse had four clerical uncles, 

we do not read of patrons choosing a 

new vicar until he had learned what 

factors a patron like Charles Le 

Strange took into account.  

 

In a letter to a friend, Wodehouse 

described the Hall: 

 

‘It’s one of those enormous 

houses, two thirds of which are 

derelict  . . . [I]t’s happening all 

over the country now . . . thou-

sands of acres, park, gardens, 

moat etc and precious heir-

looms but not a penny of ready 

money.’ 

 

I believe the heirlooms gave Wode- 

house the idea for Money for Not- 

hing and Company for Henry, while 

‘The Fiery Wooing of Mordred’ and 

‘Big Business’ reflected the fires that 

occurred at Hunstanton, one of 

which coincided with a Wodehouse 

visit.  

 

Money for Nothing (1928) is set in 

Hunstanton Hall and, because Wode-

house described the house and 

grounds so accurately, he spent the 

first page of the book moving 

‘Rudge Hall’ and estate over to Wor-

cestershire on the other side of 

England. Having visited Hunstanton, 

I can see why. I recognised at once 

the small bridge where the lake 

flows into the small stream, the path 

through the grounds to the village 

and the oaks in the parkland.  

 

‘Mr Potter Takes a Rest Cure’ is 

clearly set in Hunstanton, as is 

‘Jeeves and the Impending Doom’. 

In that story, Bertie and Jeeves row 

off to rescue the marooned Rt. Hon. 

A.B. Filmer from the Octagon, an 

unusual edifice built exactly as 

Wodehouse described, which stands 

on a small island upstream from the 

house. This was the centre of atten- 

tion when Wodehouseans from all 

over the world came here in 2012 

and half a dozen of them emulated 

Bertie Wooster’s scramble up to the 

roof when he was pursued by an 

angry swan.  

 

Perhaps the most important feature 

of Hunstanton for Wodehouseans is 

the now disused pigsty at the entran- 

ce to the kitchen gardens. It was here 

that Wodehouse used to begin his 

regular afternoon walks and it was 

here that, in 1928, a black pig was 

installed. Wodehouse had been try- 

ing for two years to work out a new 
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Blandings Castle plot; towards the 

end of his visit that summer, he 

wrote to a friend that he had the 

answer at last. The following year, 

Summer Lightning appeared, the first 

novel to feature Lord Emsworth’s 

pride and joy, the immortal Black 

Berkshire pig, the Empress of 

Blandings.  

 

In ‘Jeeves and the Old School 

Chum’, Bingo Little, having inheri- 

ted ‘a fine old place in the country 

about thirty miles from Norwich’ 

leads the party to ‘Lakenham Ra- 

ces’. Hunstanton is thirty-three miles 

from Norwich, and Fakenham Ra- 

ces, a feature of Norfolk social life, 

are held some fifteen miles from 

Hunstanton. I would bet money that 

Wodehouse attended them with a 

Hunstanton house party since his 

accurate description of the point-to- 

point races and the Norfolk country- 

side in winter could only stem from 

personal experience. 

 

While Blandings may be for many 

the epicentre of the happy Wode- 

house world, its origins are still 

subject to heated argument. With 

Hunstanton, there is no such doubt. 

Wodehouse remembered it fondly all 

his life, referred to it often in letters 

and was sad to hear the family had 

had to give it up. It had become a 

haven for him, his own personal 

Blandings Castle.  
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BENGT MALMBERG 
 

BLANDINGS CASTLE  
Idyll – och verklighet på slotten i Shropshire 

      

                                   

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionicus karta över Blandings Castle 

                         

”The fact is, I cannot tear myself 

away from Blandings Castle. The 

place exercises a sort of spell over 

me. I am always popping down to 

Shropshire and looking in there to 

hear the latest news, and there 

always seems to be something to 

interest me.” Så skriver P. G. Wode-

house i förordet till Summer Light-

ning 1929, den tredje Blandings-

romanen, och den avslöjar den 

känsla han hade för slottsmiljön, 

som han väl kände till från många 

vistelser som gäst på flera slott allt 

ifrån barndomen.  Inledningen till 

boken i Vilgot Hammarlings över-
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sättning 1935 är typisk. Blandings 

slott låg och sov i solskenet. Soldiset 

dallrade över mjuka gräsmattor och 

stenlagda terrasser. Luften var fylld 

av insektsvingars lätta, sövande dön. 

Det var den välsignade eftermid-

dagstimmen mellan lunch och te då 

naturen tycktes knäppa upp västen 

och lägga upp fötterna på bordet 

och göra det bekvämt för sig. På 

Blandings är det alltid oföränderligt 

vackert sommarväder, med välbe-

kant intrig men nya gäster och be-

dragare hos den odödlige Lord 

Clarence Emsworth. Den allra första 

Blandingsromanen Something Fresh 

kom redan 1915, i svenska översätt-

ningar Lord Emsworths misstag 

1931 och Det våras på Blandings 

1977. Där dyker huvudpersonerna 

upp och även ”ormen i paradiset”, 

den förträfflige sekreteraren Rupert 

Baxter.  

 

Jag har någonstans läst ett uttryck av 

någon kritiker som lyder ungefär: 

”P. G. Wodehouse let the clock at 

Blandings stop at noon on a sunny 

day during the first world war.” Och 

med detta avsågs inte enbart vädret 

utan hela miljön som blev oför-

ändrad kvar i alla böckerna. Tiden 

stod still och att några år gick 

märktes bara av att sekreterarna 

byttes ut. Systern Constance rege-

rade Blandings och var hon någon 

gång bortrest ersattes hon genast av 

en annan syster som tog komman-

dot. Tidsmässigt blev Wodehouse i 

praktiskt taget alla böckerna kvar i 

det Edwardianska samhällets struk-

tur trots att England efter första 

världskriget genomgick en oerhörd 

förvandling på landsbygden, inte 

minst när det gällde villkoren för 

familjerna på de stora slotten. 

 

De gamla slotten och storgodsen.  

Under de sista årtiondena av 1800-

talet karaktäriserades landsbygden 

av de många mycket stora slott, som 

bekostades av omgivande landsbygd 

och inkomsterna från Englands 

världsomspännande imperium. Nor-

man Murphy ger i första volymen av 

A Wodehouse Handbook 2006 

exempel på några, som kan vara på 

den nivå som Blandings Castle 

befann sig. Fram till ca 1930 höll de 

stora godsägarna stånd mot föränd-

ringens och taxeringens vindar. På 

ett genomsnittligt avstånd av 2 miles 

låg vad folket kallade ”a big house” 

men storleken på dem varierade 

kraftigt. Godsägarna månade om den 

närbelägna byn (Market Blandings 

eller Much Matchingham). Gods-

ägarna bekostade en församlingssal 

eller bidrog till kyrkans restaura-

tioner.    

 

På 1890-talet hade de femton rikaste 

slottsägarna en årlig inkomst av runt 

100 000 pund, en enorm summa för 

den tiden, och det fanns 300 famil-

jegods som disponerade minst 16 
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square miles (ca 260 hektar). Före-

bilden till Sir Gregory Parsloes 

Matchingham Hall var Aldenham 

Park där Lord Acton residerade över 

6321 acres (drygt 250 ha) och hade 

en årlig inkomst av 7 500 pund, en 

stor summa för den tiden. Lord 

Bradford till Weston Park, ev. en av 

förebilderna till Blandings, hade 

inkomster på 41 000 pund per år. 

Jorden sköttes av arrendatorer mot 

en avgift av ca 1 pund per acre (0,4 

ha) Det var en välbärgad överklass 

som dominerade den rikare lands-

bygden. Dock förändrades villkoren 

dramatiskt i början av 1900-talet. 

Den allt billigare importen av spann-

mål och de stigande skatter Lloyd 

George genomdrev tvingade gods-

ägarna att sälja mark eller skaffa sig 

andra inkomster. Man noterar att en-

dast äldste sonen ärvde godset varför 

Lord Emsworths yngre bror Galahad 

Threepwood fick bege sig ut i 

världen liksom andra arvlösa söner. 

 

En annan sida av tillvaron var att de 

underställda på de stora egendomar-

na med sina låga löner ändå hade en 

social säkerhet på ålderdomen. Lord 

Willoughby de Broke berättar om 

detta 1924 i sina memoarer. Han be-

skrev sin familj och grannarna som 

hårt arbetande grevskapsfamiljer, 

som försåg nationen med präster, 

soldater, sjömän, tjänstemän och le-

dare. Han deltog i världskriget i 

spetsen för femtiofyra kavallerister, 

alla arrendatorer på hans gods och 

utrustade på egna hästar. Som 

anställda hade de sjukvård, pension 

och bostad på ålderdomen. Man 

kommer att tänka på det program 

som förespråkades av Robert Owen i 

början på 1800-talet. På 1830-talet 

införde Robert Owen en förändring i 

produktionsorganisationen i sina 

stora textilindustrier, ett slags ko-

operativt system för sina anställda, 

som fick tillgång till billigare varor, 

socialt grundskydd och bättre arbets-

förhållanden. Han räknas som grun-

daren av sociala kooperativ-system 

som kom att tillämpas inte bara 

inom handel och industri utan även 

på de stora lantegendomarna under 

den viktorianska tidsepoken och 

som troligen motverkade att radikala 

socialistiska idéer fick fotfäste i 

England. Labourpartiet grundades 

också först 1902. 

 

En lösning på de ekonomiska prob-

lemen var att de alltmer fattiga 

arvingarna sökte rika millionärs-

döttrar i USA för äktenskap. Lord 

Emsworths yngre son Freddie gifte 

sig med familjen Donaldsons dotter 

Niagara och hade sin ekonomi säk-

rad med svärfaderns hundkex. Eller 

också sökte man hugade spekulanter 

på de ur underhållssynpunkt kost-

samma slotten. Lord Chuffnel i Tack 

Jeeves lyckas intressera Madeleine 

Stokers rika pappa för sitt ruffiga 

slott. Ett annat exempel finns i Ring 
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på Jeeves där slottet Rowcester 

Abbeys skick och kostnader har en 

huvudroll. Bill Rowcester vill sälja 

slottet till Mrs Spottworth, en rik 

amerikansk änka. Hans syster Moni-

cas man Rory gillar dock att peka på 

slottets miljöproblem: ”Kolossalt 

fuktigt här i huset. Det ligger så 

nära floden. Som jag brukar säga: 

på somrarna skymtar man floden i 

trädgården, och på vintrarna 

skymtar man trädgården i floden.” I 

Vårkänslor 1949 funderar Lord 

Shortlands över situationen: ”Hur 

någon som hade möjlighet att bo 

någon annanstans kunde välja att bo 

på Beevor Castle, som var unket om 

sommaren och iskallt om vintrarna, 

var en av de livsens gåtor som Lord 

Shortlands visste att han aldrig 

kunde lösa.” 

 

Ofta gifte sig barnen med medlem-

mar av andra lika välbärgade famil-

jer och man höll uppsikt på lämpliga 

kandidater bland bekanta adelsfa-

miljer. Lady Constance på Blan-

dings gjorde det till sin uppgift att 

granska de flickor som unga släk-

tingarna förde hem på samma sätt 

som familjens unga döttrar bevaka-

des så att de inte föll för unga män 

utan lämplig bakgrund, yrke eller 

inkomst. 

          

Blandings Castle verkar stort utifrån 

Wodehouses beskrivningar men är 

ett normalt slott jämfört med stor-

gods som Wentworth Woodhouse 

och Weston Park. Lady Joan Cun-

ningham född 1900 kom ihåg till-

ställningar med femtio gäster till 

bords och en betjänt bakom varje 

stol. Varje gäst medförde antingen 

en egen betjänt eller jungfru som 

också skulle ha sängplats någonstans 

i slottets korridorer. Såväl de som 

gästerna försågs med små lappar i 

olika färger med anvisningar hur de 

skulle hitta sina rum i korridorerna. 

Ett roligt exempel: Grevinnan av 

Buccleuch hade en jul tvåhundra-

tjugo gäster på slottet Bowhill och 

serverade sjuttio kilo kalkon och då 

skulle man passa tiderna. En ung 

man kom för sent till middagen med 

ursäkten att han hade gått vilse i 

korridorerna och fick det bistra 

svaret: ”Nåväl, kom ihåg för fram-

tiden att ta till HÖGER vid Rem-

brandt och till VÄNSTER vid 

Leonardo!”  Att man hade råd till 

stora utgifter under den edwardians-

ka tiden berodde på att inkomst-

skatten var låg, 5 % och arvsskatten 

blygsam. Lönekostnaderna för an-

ställda var låga då det fanns över-

skott på arbetslösa.  

 

Stora fester med många gäster 

underlättades av de allt bättre kom-

munikationerna med tåg och bilar 

till skillnad från tidigare tiders häst-

transporter. Umgänget mellan de 

manliga gästerna bestod av olika 

aktiviteter utomhus som jakt, fiske 
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eller spel som krocket och tennis, 

medan damerna ägnade sig åt att 

byta toaletter mellan frukost, kyr-

kan, promenaden, eftermiddagste-

stunden och sedan full gala till mid-

dagen. Och olika klänningar varje 

kväll. Men det fanns också många 

besvärliga baksidor i slotten: bad-

rummen och bristen på centralvär-

me. Under kallare årstider var det 

konkurrens om att komma nära den 

varma brasan i salongen och i stora 

hallen. Badrummet var gemensamt 

långt bort i korridorerna och det 

gällde att vara ute i god tid medan 

det ännu fanns varmvatten. I övrigt 

fick betjäningen bära upp vatten till 

gästerna. Centralvärme existerade 

inte utan värmen fick cirkulera från 

brasorna bäst den kunde. Detta med-

förde att man vid kyligare väderlek 

tvingades vara väl påpälsad inomhus 

och hålla sig nära de stora brasorna. 

Varmvattenpåsar i sängarna var nöd-

vändiga. De manliga gästernas frac-

kar vägde lika mycket som våra 

dagars överrockar, därtill tjocka yl-

levästar och knälånga yllekalson-

ger. Damerna bar yllekoftor så snart 

de var på väg genom korridorerna 

eller satt för långt ifrån de öppna 

spisarna. I avlägsna landsändar 

fanns inte elektricitet förrän långt in 

på 1900-talet, inte heller centrala 

gasanläggningar. Slottens ömtåliga 

möbler och lack tålde inte heller ele-

mentens högre värme. Oftast stäng-

des stora delar av slotten av under 

vintern och ägarna bodde i en liten 

mera ombonad del. I Jeeves and the 

Yuletide Spirit 1970, en av Wode-

houses få noveller som äger rum 

under vinterhalvåret, använder Wo-

dehouse bristen på uppvärmda sov-

rum. Bertie Wooster smyger under 

natten in i Tuppy Glossops rum och 

punkterar hans varmvattenpåse, ett 

vanligt nöje för ungdomar som 

gästade slotten. Vad han inte vet, är 

att Tuppy tvingats byta rum med sin 

farbror Sir Roderick Glossop, som 

fångar in Bertie och tvingar honom 

att byta sovrum. 

 

Umgänget på slotten koncentrerades 

till sommarhalvåret, vilket förklarar 

att det finns ytterst få skildringar 

som äger rum under vinterhalvåret. 

Utöver Tuppy Glossophistorien har 

jag bara funnit fem vinterepisoder: 

Sundred Hearts 1920 och A Slightly 

Broken Romance 1950 (båda om 

golf), Tuppy Changes his Mind 

1930, Quest 1931, samt slutligen 

Another Christmas Carol 1970 som 

finns i senaste antologin. Tre finns 

utgivna med andra titlar. 

 

Behind the Green Baize Door 

Redan under sin barndom kom 

Wodehouse i kontakt med den socia-

la ordningen på de större slotten ge-

nom vistelsen hos släktingar. Nor-

man Murphy beskriver den i A 

Wodehouse Handbook del 1. Wode-

house förpassades som barn till 
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tjänstefolkets kvarter bakom ”Den 

gröna filtklädda dörren” där rang-

ordningen var viktig. På Blandings 

har hovmästaren Sebastian Beach 

chefsrollen vid sidan av hushålls-

föreståndaren Mrs. Twemlow med 

ansvar för köket och rumsbetjänin-

gens alla anställda flickor. Under 

Beach arbetar vice hovmästaren 

Merridew och de sex betjänterna. 

Redan i den första romanen, Some-

thing Fresh, 1915 ger Joan Valen-

tine utförliga instruktioner till Ashe 

Marson om den stränga hierarkin i 

tjänsteavdelningen för att han inte 

ska göra bort sig. Närmast Lord 

Emsworth stod naturligtvis sekrete-

raren: Rupert Baxter och hans efter-

följare, sju stycken omnämns med 

namn, bl.a. Monty Bodkin, Hugo 

Carmody och Ronald (Rupert) 

Psmith. Utomhus regerade träd-

gårdsmästarna (Angus McAllister 

m.fl) samt chaufförerna (Slingsby 

och Voules). Grisavdelningen är 

central med kända namn (G. C. 

Wellbeloved, J. Pirbright, E. Pott 

och Monica Simmons). Arrendatorer 

och anställda i trädgården och på 

ägorna omnämns aldrig men 

uppgick säkert till en ansenlig 

mängd. De skulle ju generera 

slottets inkomster och producera 

maten. 

 

Blandings förebilder 

Wodehouse tillbringade somrarna 

hos släktingar och vänner på diverse 

gods och slott och umgicks långt in 

på 1920-talet med adliga släktingar 

och bekanta. Man har i engelsk 

wodehouseforskning på olika sätt 

sökt lista ut vilket slott som var för-

lagan till Blandings utifrån uppgifter 

som lämnas i böckerna: slottets ut-

seende, parken, sjön, floden Severn i 

fjärran, tidsavstånden med tåg från 

London till Market Blandings etc. 

Norman Murphy har utan jämförelse 

lagt ned mest energi på att utforska 

Shropshires landsbygd för att hitta 

det slott som mest stämmer in, men 

noterar, att Wodehouse själv sagt att 

Blandingsmiljön har förlagor från 

flera slott. Framför allt har Murphy 

koncentrerat sig på nio större ”Big 

Houses” i landskapet runt det släkt-

gods som Wodehouse ofta vistades 

på,  Stableford.  Två, Weston  Park 

(bilden) och Sudeley Castle har till-

sammans alla detaljer som nämns 

om Blandings, parken och omgiv-

ningarna. Även Hunstanton Hall där 

Wodehouse ofta var gäst kan ha 

bidragit. Murphy summerar i Woos-
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ter Sauce juni 2016: I Something 

Fresh är det 5 miles från Blandings 

till Market Blandings, precis som 

från Weston Park till Shifnal (järn-

vägsstationen). I senare böcker min-

skar Wodehouse avståndet till 2 

miles när han insåg att inte alla, in-

klusive Beach, delade hans entu-

siasm för långa promenader. 

Sudeley byggt på mitten av 1400-

talet (1441) liksom Blandings (se 

Galahad at Blandings) och det är 

berömt för sina idegransalléer 

(Leave it to Psmith). I boken får vi 

veta att Blandings ligger knappa 10 

miles från Winstone Court. Det enda 

Winstone Court som finns i England 

ligger 9 miles söder om Sudeley. 

 

Även dagarnas slut på Blandings var 

fyllda av sommarklimat och ro. 

”Ännu  en  sommardag  led  mot  sitt  

 

 

 

slut, och skymningen hade åter brett 

sin slöja över Blandings. Dron-

ningen hade törnat in för natten. 

Chaufför Voules spelade på sitt 

munspel. Lagårdskatten tog sig en 

snabbtvätt före nattens övningar. 

Och i köket stod mrs Willoughby, 

kokerskan, och lade sista handen vid  

den välsyltade syltpudding som 

Beach inom kort skulle bära till 

biblioteket, där Gally och lord Ems-

worth intog sitt middagsmål, bestå-

ende av vanlig hederlig engelsk hus-

manskost. Nu när de var ensamma, 

hade lord Emsworth sagt, var det 

mycket hemtrevligare där än i det 

stora gemak där middagarna hade 

serverats på lady Constance´s tid – 

lady Constance som i detta nu var 

på väg över oceanen för att snar-

ligen återförenas med sin James.” 

(En pelikan på Blandings 1969.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P. G. Wodehouse 1928 på Hunstanton Hall, enligt honom själv 

en av förlagorna till Blandings Castle 
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JENNY GUSTAFSSON 
 
THE GOATS 2016 

Nu har det gått ännu ett år i det väst-

ra kapitlet! Vanligtvis träffas The 

Goats (medlemmar i Svenska Wode-

houseSällskapet boende på den väst-

ra sidan av landet) sista lördagen i 

februari och (från och med 2016) 

första helgen i september. Däremel-

lan händer det att det sker spontana 

träffar.  

Den första träffen för året skedde 

den 27 februari och vi träffades på 

puben John Scott på Avenyn i Göte-

borg där vi åt och umgicks. En ny-

bliven medlem bidrog till gruppens 

trevnad. 

Lördagen den 2 juli var några i grup-

pen med på ett lunchmingel i Slotts-

skogen i Göteborg tillsammans med 

the Anglo Swedish Society för att 

prata om möjliga framtida samarbe-

ten på västsidan. Vi bestämde då att 

ha en gemensam litterär träff under 

hösten men eftersom sällskapets pla-

nering redan var gjord så blir temat 

för träffen Shakespeare som de valt 

att uppmärksamma just i år.  

Augustiträffen skedde i september i 

år och det kommer nog fortsätta så. 

Då träffades vi i Slottsskogen i 

Göte-borg och spelade minigolf till 

Plums ära med finfina deltagare ur 

littera-turskatten som Agatha och 

Florence. Vinnare blev Bertie som 

vann med två knappa poäng över 

Gwendolyn! Efteråt fikade vi och 

planerade nästa träff.  

Den 14 oktober var det så dags för 

den gemensamma träffen med Anglo 

Swedish Society; tema Shakespeare. 

Programmet löd som följer: “To Be 

or Not to Be Shakespeare – that is 

the question of authorship. We pre-

sent What You Will, a reading of a 

specially written play. It concerns 

the 15-year-old Shakespeare in his 

first occupation as a poacher, and 

how he meets Anne Hathaway and a 

Swedish princess from Gothenburg. 

We will then have a trial-by-bingo 

where we will determine the true 

authors of nine of Shakespeare’s 

plays.” Det var en rolig och väldigt 

väl förberedd kväll och vi kommer 
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hålla kontakten för fler gemensam- 

ma träffar framöver. Nästa träff sker 

i slutet av februari 2017. Då planerar 

vi att ha ett boktema igen, denna 

gång ska vi ha läst Farbror Fred på 

vårhumör, som vi kommer diskutera 

och ge vårt omdöme. Notera helgen i 

kalendern och även om du är på 

besök i kapitlet är du så klart väl-

kommen. Till sist vill jag påminna 

om att svenska WodehouseSäll-

skapet har en Facebooksida som alla 

gärna får vara medlem i! 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
LORD PERCY  
En man med mer än ett förflutet 

 
Man får inte vara alltför kinkig med 

kronologi och detaljer när man läser 

Wodehouse, det gäller inte minst 

historierna om Percy. 

Joy in the Morning, 1946 / Bravo, 

Jeeves! 1947  handlar, förutom om 

Berties sedvanliga, om inte nära-

döden  upplevelser, så åtminstone 

nära-bli gift dito, om Lord Percy 

Worplesdon, sedan arton månader 

gift med  Berties faster Agatha,  ”the 

one who eats broken bottles and 

conducts human sacrifices by the 

light of the full moon.”  

Lord Percy är skeppsredare och för-

bereder nu en stor sammanslagning  

med  ett amerikanskt rederi vilket 

kräver en hel del hemlighetsmake-

rier, och trots Berties hjälp  kan affä-

ren efter en del förvecklingar ge-

nomföras.  

En maskerad ingår i hemlighetsma-

kerierna och den ger Lord Percy an-

ledning minnas flydda tider: 

- Med pukor och trumpeter, min käre 

gosse, med pukor och trumpeter! 

Du kanske inte tror det när du ser 

på mig nu, men det var faktiskt en 

tid, då inte en maskis på Covent 

Garden kunde gå av stapeln utan 

mig. Flickorna brukade svärma 

omkring mig som flugor på en 

sockerbit. Oss emellan så var det 

just på grund av att jag råkade bli 

utkastad från en maskis på Covent 

Garden och förd till polisstationen 

på Vine Street tillsammans med en 

flicka, som om jag inte minns fel 

lydde det klingande namnet Tottie, 

som jag undgick … som jag hade 

olyckan att inte bli gift med din 

faster tretti år tidigare. 

- Verkligen? 

- Det försäkrar jag dig. Vi var ny-

förlovade den gången, och hon bröt 

förlovningen tre minuter efter det 

hon hade läst tidningsnotiserna om 

mig.  

 

Lorden har ett förflutet som berättas 

i Carry On, Jeeves 1925 / Jeeves 

klarar skivan 1937 
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”Ett förträffligt porträtt av lady Flo-

rence Craye, om jag får säga det. Det 

är nu två år sedan jag såg hennes 

nåd.  Jag var nämligen en tid i tjänst 

hos lord Worplesdon men begärde 

mitt avsked, därför att jag hade svårt 

att finna mig i hans nåds vana att 

komma ned till middag i frackbyxor, 

flanellskjorta och brun kavaj.” 

Nå, mig kunde han inte berätta något 

nytt om den gamle gossens egen-

heter. Det var denne lord Worples-

don som var Florences far.  Det var 

den gamle herre, som några år sena-

re en vacker morgon kom ner till 

frukosten, lyfte locket på första, 

bästa karott och i fullt raseri ropade: 

”Ägg! Ägg! Ägg! Må fan ta alla 

ägg!” Varpå han hux flux gav sig i 

väg till Frankrike för att aldrig mera 

återvända till familjens sköte. Famil-

jens sköte var väl att märka att 

gratulera, ty gamle Worplesdon hade 

landsdelens värsta humör. 

 Jag kände familjen sedan jag var 

liten pojke, och alltsedan uppväxt-

åren hade denne gamle bärsärk alltid 

injagat skräck i mig. Tiden, som an-

nars brukar läka alla sår, kan aldrig 

komma mig att glömma den gång – 

jag var då en yngling på femton år – 

då han fann mig i stallet rökande en 

av hans bästa cigarrer. Han kom fa-

rande efter mig med ridpiskan just 

då det började bli klart för mig att 

ensamhet och vila var vad jag mest 

behövde, och jagade mig två kilo-

meter i svår terräng.  

Här försvann han alltså till Frankrike 

för att aldrig återkomma. Faster 

Agatha förekommer visserligen i 

handlingen men inte i någon relation 

till Lord Percy.  

Det är också anmärkningsvärt att 

Jeeves lämnade sin tjänst hos lorden 

för två år sedan och att han några år 

senare fick sitt utbrott. 

 

Men han har ännu ett förflutet som 

berättas i  Strand Magazines augusti-

nummer 1912, Disentangling Old 

Percy.   

 

Det är en historia med Berties 

föregångare Reggie Pepper som be-

rättare. Här heter lordens yngste son 

Percy och lady Florence närmar sig 

de fyrtio och styr sina två bröder 

med järnhand, särskilt efter att detta 

hade hänt: 

 

Lady Worplesdon has been dead 

some years. Then came the smash. It 

happened through Lord Worplesdon. 

Most people, if you ask them, will 

tell you that he is bang off his 

rocker, and I’m not sure they’re not 

right. At any rate, one morning he 

came down to breakfast, lifted the 

first cover on the sideboard, said, in 

a despairing sort of way, “Eggs! 

Eggs! Eggs! Curse all eggs!” and 

walked out of the room. Nobody 

thought much of it till about an hour 

afterwards, when they found that he 

had packed a portmanteau, left the 
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house, and caught the train to 

London. Next day they got a letter 

from him, saying that he was off to 

the Continent, never to return, and 

that all communications were to be 

addressed to his solicitors. 

And from that day none of them had 

seen him. He wrote occasionally, ge-

nerally from Paris, and that was all. 

Han återvänder dock efter en tid och 

gifter sig med sonens käresta, Mrs 

Darrell, en änka som försörjer sig 

som spådam.   

 

Några månader tidigare, den 30 mars  

1912 hade det  amerikanska maga-

sinet  Colliers samma historia ord 

för ord förutom att handlingen nu 

var förlagd till  USA  och den excen-

triske fadern inte var någon lord utan 

en industrimagnat i soppbranschen. 

Yngste sonen heter Duggie och Flo-

rence är lika dominant och skräck-

injagande som vanligt; 

 

I can’t fix the dates exactly, but it 

must have been about three weeks 

after this that I got a telegram: “Call 

Madison Avenue immediately—

Florence Craye.” 

She needn’t have signed her name. I 

should have known who it was from 

by the wording. Ever since I was a 

kid, Duggie’s sister Florence has 

oppressed me to the most fearful 

extent. Not that I’m the only one. 

Her brothers live in terror of her, I 

know. Especially Edwin. He’s never 

been able to get away from her and 

it’s absolutely broken his spirit. He’s 

a mild, hopeless sort of chump who 

spends all his time at home—they 

live near Philadelphia—and has 

never been known to come to New 

York. He’s writing a history of the 

family, or something, I believe. 

 

Hon ger Reggie ett uppdrag och han 

kommer på ett sätt att lösa det. 

 

It seemed to strike her. 

“I hardly expected so sensible a sug-

gestion from you, Reginald,” she 

said. “It is a very good plan. It 

shows that you really have a definite 

substratum of intelligence; and it is 

all the more deplorable that you 

should idle your way through the 

world as you do, when you might be 

performing some really useful 

work.” 

That was Florence all over. Even 

when she patted you on the head she 

did it with her knuckles. 

 

Byt ut Madison Avenue mot Eaton 

Square och Duggie mot Percy och 

Edwin mot Lord Weeting och vi har 

historien i The Strand; 

 

Mrs. Craye has been dead some 

years. Then came the smash. It hap-

pened through the old man. Most 

people, if you ask them, will tell you 

that he ought to be in Bloomingdale; 

and I’m not sure they’re not right. At 
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any rate, one morning he came down 

to breakfast, lifted the first cover on 

the sideboard, said in a sort of des-

pairing way, “Eggs! Eggs! Eggs! 

Curse all eggs!” and walked out of 

the room. Nobody thought much of 

it till about an hour afterward, when 

they found that he had packed a grip, 

left the house, and caught the train to 

New York. Next day they got a letter 

from him, saying that he was off to 

Europe, never to return, and that all 

communications were to be addres-

sed to his lawyers. And from that 

day none of them had seen him. He 

wrote occasionally, generally from 

Paris; and that was all. 

 

Även här gifter han sig med Mrs 

Darrell, som alltså blir Florences 

styvmor. 

 

Inte heller i Joy in the Morning / 

Bravo, Jeeves  är  ägg något som fal-

ler Percy på läppen; 

Här gjorde han en paus som om han 

väntade på svar, och jag tror att 

Boko gjorde  oklokt  i  att  fråga  ho- 

nom om han ville ha ett stekt ägg. 

Frågan tycktes röra vid en blottad 

nerv och kom en blixt att fräsa från 

hans ögon. 

- Stekt ägg! sade han med ett bittert 

tonfall. Stekt ägg! Stekt ägg! Stekt 

ägg! Stekt ägg! 

- Du kommer att må bättre om du 

äter lite, sade Nobby skyddsängels-

mässigt. 

 

 

Vi har alltså fyra historier med och 

om Percy. De två tidigaste visser-

ligen identiska sånär som på natio-

nalitet, lokalisation och namn på en 

del personer. 

 

Hans uppdykande i Carry On, 

Jeeves kan förklaras av att Jeeves 

behöver känna Florence och veta att 

hon inte är rätt kvinna för Bertie. 

Men varför återanvända Percy efter 

att han tjugo år tidigare försvunnit 

för alltid? Florence hotar åter att 

gifta sig med Bertie. Lorden behöver 

också vara gift med faster Agatha 

för att Bertie ska kunna tvingas 

ställa upp i den komplicerade affären 

med den amerikanske skeppsmag-

naten.
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PHILIP WIDELL 
 
DEN FÖRSTA GÅNG JAG SÅG DIG… 

 

Ja, när möttes vi första gången, P G 

Wodehouse och jag? Efter att ha 

funderat en stund bör svaret bli – 

som ung student i Uppsala 1978! Jag 

hade väl hört talas om honom innan. 

Vill minnas att min mor omnämnde 

honom vid något tillfälle tidigt i mitt 

liv men det förblev bara ett namn 

ända tills det där ögonblicket hösten 

1978. 

 

Vet inte riktigt varför jag fastnade 

för dessa ynka få titlar som erbjöds 

på Bokrea på Studentbokhandeln, 

Sysslomansgatan i Uppsala. Bok-

handeln finns för övrigt kvar än idag 

på samma adress.  Kanske var det de 

färgglada och spirituella omslagen 

jämfört med kursböckernas något 

torftiga och fantasilösa utsidor samt 

voluminösa omfång som lockade 

ögat. Där låg de alltså utplacerade på 

ett bord – dessutom till rena 

vrakpriset 7 kr/st.  Ett antal inbundna 

engelska utgåvor från Herbert 

Jenkins och Barrie & Jenkins. 

Dessutom såldes en del häftade 

svenska utgåvor från Aldus/ 

Bonniers. 

Ja dessa engelska utgåvor har jag 

vårdat ömt i snart 40 år.  

Ja det var alltså här allt började en 

gång – 1978. Studentbokhandeln i 

Uppsala. Sviterna av det besöket 

lider fortfarande förf av.     (Foto: A 

Widell) 
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Dessa trenne volymer har alltså följt mig sedan mitt första möte med PGW 1978. 

Whereever I have moved, these volumes have moved with me…   (Foto: Ph 

Widell) 

 

Nu var det väl egentligen inte så 

konstigt att jag fastnade för P G 

Wodehouse i den åldern som jag då 

var. Jag hade haft ett nära förhål-

lande till England ända sedan barns-

ben. Min moder hade bott där i slutet 

av 1940-talet och i början av 1950-

talet och var starkt influerad av 

engelskt liv och vanor. Dessutom 

blev hon genom detta präglad av 

Andra Världskrigets verkningar på 

ett sätt som de flesta andra svenskar 

inte hade upplevt. Att bo i London 

strax efter krigsslutet innebar daglig 

påminnelse om the Blitz. Detta, för-

modligen omedvetet, överfördes på 

sonen. Något som till exempel tog 

sig uttryck i ett påtagligt ointresse i 

att lära sig tyska – det blev sämsta 

studentbetyget. 

Själv är jag född 1959 och till-

bringade mina barndoms somrar 

under 1960-tal och tidigt 1970-tal i 

just England. Förvisso inte omhul-

dad av fastrar eller mostrar eller 

någon ”personal gentleman´s gentle-

man” framlevde jag ändock lyckliga 

sommardagar där lekandes med 

grannpojkarna. Där tog jag också 

mina första och enda steg in i den 

obegripliga cricketvärlden… Karriä-

ren självdog i 13- årsåldern. 

 

Nej det var nog inte bara de fan-

tasifulla omslagen på P G Wode-

houseböckerna som attraherade mig,  

den där gången 1978 på Student-

bokhandeln.  
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Kanske det inte är förrän nu senare i 

livet jag förstått hur allt detta till-

sammans präglat mitt liv, tanke och 

handlingar.  

 

Bertie blev sedermera en god vän. 

Delvis var han också inspirationen 

när vi, några glada gossar, skapade 

den kortlivade föreningen ”The 

Bachelor´s Club” under studietiden i 

Uppsala. Vi samlades och drack te 

på det anrika Ofvandals Konditori – 

endast ett stenkast från just Student-

bokhandeln på Sysslomansgatan – 

värre än så blev det inte… 

 

Jeeves tycks inte direkt ha ”materia-

liserat” sig i vårt umgänge. Möjligt-

vis var han inspirationen till ett 

intresse för korrekt och diskret kläd-

sel. Har använt slips och kavaj hela 

livet utan större problem. Det var 

dock något inopportunt i student-

kretsar på 1970-talets slut – ”68-

vindarna” blåste fortfarande, om än i 

mindre styrka än tidigare.  

 

Men det var inte bara Bertie som 

blev en vän. När man så önskade var 

det bara att öppna boken – dörren – 

till Blandings Castle och hälsa på 

hemma hos Lord Emsworth. Där 

hände det alltid något som roade en 

ibland uttröttad student. Enligt 

Wodehouse låg slottet i Shropshire i 

västra England på gränsen till 

Wales. Det dröjde faktiskt många år 

innan  jag  kom  att  besöka  Salopia.  

Och där är det verkligen lantligt så 

någon större fantasi behövs inte för 

att komma i rätt stämning för Blan-

dingshistorierna. 

 

Visst blev det en nytändning på 

1990-talet med TV serien ”Jeeves 

and Wooster”. Plötsligt fanns de 

kända figurerna där igen – nu på TV 

och sedermera på VHS/DVD. Det 

var förvisso svårt att få grepp om 

vilka originalberättelser man använ-

de i de olika avsnitten men under-

hållande var det. 

 

Ännu roligare var det att serien del-

vis var inspelad i närheten av var vi 

som familj kom att tillbringa som-

rarna från 1997 och framåt, i Hamp-

shire. Slottet Highclere – seriens 

Totley Towers – ligger på gränsen 

mellan norra Hampshire och County 

of Royal Berkshire. Ett antal besök 

har gjorts på slottet. Fast där vill 

man ogärna tala om dessa inspel-

ningar. Slottet är ju på senare år mer 

känt som TV-seriens Downton 

Abbey. Det finns t o m utställningar 

på slottet om de olika filmkaraktä-

rerna från Downton Abbey. 

Ja mina barn har också tillbringat 

alla sina barndoms somrar i Eng-

land… vi får se om de också får 

Bertie, Jeeves och alla de andra 

karaktärerna med sig som kamrater i  

livet.
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GÖRAN EURENIUS 
 
”OAKS”  I VÄSTERÅS  

 

Vanligtvis träffas Wodehousianerna 

i Stockholmstrakten. Denna gång 

tyckte emellertid Jacob Bagge, 

Bengt Lindh och övertecknad att det 

var dags att visa upp Västerås. Vi 

träffades den 16 januari ute på Café 

Anund där vi åt en alldeles utmärkt 

buffé bestående av kalla som varma 

rätter. Bengt berättade på sitt char-

miga sätt om Anundshög. Kortfattat, 

koncentrerat och intressant. Jacob 

Bagge talade om för oss hur Wode-

housesällskapet blev till och fortsatte 

sedan att informera om en nyutgiven 

bok “I sällskap med Wodehouse”. 

Vidare förtäljdes ”Hurusom manliga 

knän kan skönhetsbedömas”. Jacob 

berättade den sanna historien om hur 

denna tävling gått till uti USA med 

en svensk vinnare. En fråga som 

dock icke fick sitt svar var hur 

Anundshög påverkat P.G. Wode-

house i hans författarskap. Glada, för 

att inte säga ystra människor, 

fortsatte med givande samtalsämnen, 

utlottning av böcker och glada 

tillrop. Med hjärtliga dunkar i 

ryggen och ömsesidiga betygelser 

om en fortsatt tillvaro skiljdes vi åt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jacob, Bengt och Göran leder mötet. 
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Jacob och Bengt i berättartagen. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 

BERTIE I OMVÄRLDENS ÖGON
 

Att Bertram Wilberforce Wooster 

inte är någon superbegåvning vet till 

och med han själv, om inte annat 

därför att så många i hans omgiv-

ning mer än en gång upplyst honom 

om detta. 

 

Först ut är skräckfaster Agatha; 

”You are too lazy to try to be a 

credit to yourself,”  

”You are the only one of the family 

who has absolutely nothing to occu-

py his time except golf and night 

clubs.” 

Detta sagt när hon beordrade honom 

att resa till Amerika för att tala en 

vilsekommen ung släkting tillrätta. 

Här får vi för första gången möta 

Jeeves; 

”Jeeves,” I said, ”we start for Amer-

ica on Saturday.” 

”Very good, sir,” he said, ”which 

suit will you wear?” 

Extricating young Gussy  (The Man 

With Two Left Feet, 1917) 18.9.1915 

SEP, jan 1916 The Strand 

 

Wodehouse har senare ursäktat sig 

för att han inte redan då insåg Jeeves 

potential. 

 

Inte heller Jeeves har någon högre 

uppfattning om Berties förmågor när 

han berättar för sin vikarie; ”You 

will find Mr. Wooster,” he was 

saying to the substitute chappie, ”an 

exceedingly pleasant and amiable 

young gentleman, but not intelligent. 

Mentally he is negligible, quite neg-

ligible.” 

Well, I mean to say, what! 

The Pride of the  Woosters is Woun-

ded (The Inimitable Jeeves, 1923)  

 

De flesta uttrycker sig betydligt mer 

handfast, som faster Agatha när hon 

har planer för Bertie; 

”Don´t speak in that casual way, as 

if you supposed that it was perfectly 

natural that you would make a good 

impression upon him. Mr. Filmer is 

a serious-minded man of high cha-

racter and purpose, and you are just 

the type of vapid and frivolous wast-
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rel against which he is most likely to 

be prejudiced.” 

Hard words, of course, from one´s 

own flesh and blood, but well in 

keeping with past form. 

Jeeves and the Impending Doom 

(Very Good, Jeeves, 1930) 

 

Berties gamle skolkamrat Stilton är 

också mycket tydlig i sina omdö-

men; 

”No,” said Stilton bitterly. ”All you 

do is riot and revel and carouse. I am 

told that you were at that party of 

Catsmeat Potter-Pirbright´s last 

night. You probably reeled home at 

three in the morning, rousing the 

neighbourhood with drunken 

shouts.”  

 

Percy Gorringe; ”Her recent infatua-

tion for Cheesewright,” he said, tee-

ing off again, ”one could dimly 

understand. Whatever his mental de-

fects, he is a vigorous young animal, 

and it is not uncommon to find girls 

of intellect attracted by vigorous 

young animals. Bernard Shaw made 

this the basis of his early novel, 

Cashel Byron´s Profession. But you! 

It´s inexplicable. A mere weedy but-

terfly.” 

 ”Would you call me a weedy butter-

fly?” 

 ”If you can think of a better descrip-

tion, I shall be happy to hear it. I am 

unable to discern in you the slightest 

vestige of charm, the smallest trace 

of any quality that could reasonably 

be expected to appeal to a girl like 

Florence. It amazes one that she 

should wish to have you permanent-

ly about the house.”    

Jeeves and the Feudal Spirit, 1954 

 

Till och med Berties älskade faster 

Dahlia kan inte alltid låta bli att i väl 

valda ordalag lufta sina känslor:  

”Who was the ass, who was the 

hump, who was the dithering idiot 

who talked me, against my better 

judgement, into going without my 

dinner? I might have guessed – ” 

- Vem var den åsnan, vem var den 

fårskallen, vem var den förban-

nade idioten, som mot mitt bättre 

vetande intalade mig att låta bli 

middan? Jag borde ha förstått…– 

”You may well say ´Golly!´  Ana-

tole, God´s gift to the gastric juices, 

gone like the dew off the petal of a 

rose, all through your idiocy. 

Perhaps you understand now why I 

want you to go and jump in that 

pond. I might have known that some 

hideous disaster would strike this 

home like a thunderbolt if once you 

wriggled your way into it and started 

trying to be clever.”  

- Det är det minsta man kan säga! 

Anatole, försynens gåva till en 

finsmakande mänsklighet, borta 

som daggen på ett rosenblad bara 

för din vanvettiga idioti! Nu 

kanske du förstår varför jag vill att 

du ska hoppa i den där dammen. 
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Jag borde ha vetat att en katastrof 

skulle hända när du trasslade dig 

hit och började spela kvick. 

Right Ho, Jeeves 1934/ All Right, 

Jeeves!  1943 

 

Bertie råkade ju också bli förlovad 

ett flertal (sjutton enligt Bengt 

Malmbergs artikel i Jeeves 2003) 

gånger med diverse damer som alla 

ville göra om honom till någon 

annan och bättre än den han var. 

 

Först ut är Lady Florence Craye, 

dotter till Lord Worplesdon som be-

skrivs på annan plats här: 

”Jag menar vad jag säger. Du kan 

betrakta det som ett prov, Bertie. 

Om du har mod och förmåga att 

genomföra detta, ska jag anse det 

såsom ett bevis på att du inte är en 

sådan oföretagsam ynkrygg, som de 

flesta människor tror om dig. Men 

om du misslyckas, så förstår jag att 

din faster Agatha hade rätt, när hon 

kallade dig en ryggradslös mask och 

på det bestämdaste avrådde mig från 

att gifta mig med dig.” 

 

Uncle Willoughby har i sina memoa-

rer bland annat berättat om hur han 

och Lord Worplesdon, Florence 

Crayes far, blev utkastade från en 

music-hall 1887. Även Lord Ems-

worth finns omnämnd. Nu har Flo-

rence beordrat Bertie att lägga be-

slag på manuskriptet innan det 

postas. 

Carry on, Jeeves, 1925/ Jeeves 

klarar skivan, 1937 

 

”She keeps insisting that you are a 

vapid and irreflective nitwit who 

ought years ago to have been put in 

some good mental home.” Florence 

Craye  citerar faster Agatha.  

”It was she who said that you had a 

brain like a peahen.”   

Jeeves and the Feudal Spirit, 1954 

 

Totalt blev det tre förlovningar med 

Florence. 

 

Nästa i raden är Honoria Glossop 

som två gånger hotade gifta sig med 

honom. 

”He said you pushed him in, and I 

saw you do it. Oh, I´m not angry, 

Bertie. I think it was too sweet of 

you. But I´m quite sure it´s time I 

took you in hand. You certainly 

want someone to look after you. 

You´ve been seeing too many mo-

ving-pictures. I suppose the next 

thing you would have done would 

have been to set the house on fire so 

as to rescue me.” She looked at me 

in a proprietary sort of way. ”I 

think,” she said, ”I shall be able to 

make something of you, Bertie. It is 

true yours has been a wasted life up 

to the present, but you are still 

young, and there is a lot of good in 

you.” 

 ”No, really there isn´t.” 
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 ”Oh, yes, there is. It simply wants 

bringing out. Now you run straight 

up to the house and change your wet 

clothes, or you will catch cold.” 

 And, if you know what I mean, 

there was a sort of motherly note in 

her voice which seemed to tell me, 

even more than her actual words, 

that I was for it.  

Hero´s Reward (The Inimitable 

Jeeves, 1923) 

 

Den som dock plågade honom mest 

var Madeline Bassett, hon som und-

rade om man inte ibland känner att 

stjärnorna är Guds små tusenskönor, 

och att ”Var gång en älva ljuter en 

tår födes en liten, liten stjärna i 

Vintergatan.” 

- Ja, jag förstår. Jag vill inte låtsas 

att jag inte vet vad ni menar. Jag 

misstänkte det redan i Cannes, när 

ni stod och stirrade på mig utan att 

säga ett ord, men med en hel värld 

i era ögon…… Och sen följde ni 

efter mig hit, och det var samma 

stumma, vädjande blick i era ögon 

när vi träffades i kväll…. Och nu 

stammar ni fram de där halvkvävda 

orden.  

All Right, Jeeves, 1943 

 

A droopy, soupy, sentimental exhi-

bit, with melting eyes and a cooing 

voice and the most extraordinary 

views on such things as stars and 

rabbits. I remember her telling me 

once that rabbits were gnomes in 

attendance on the Fairy Queen and 

that the stars were God´s daisy 

chain. Perfect rot, of course. They´re 

nothing of the sort.  

 She sighed again. 

 ”You see now why I said you re-

minded me of Rudel. Like him, you 

came to take one last glimpse of the 

woman you loved. It was dear of 

you, Bertie, and I shall never forget 

it. It will always remain with me as a 

fragrant memory, like a flower pres-

sed between the leaves of an old 

album. But was it wise? Should you 

not have been strong? Would it not 

have been better to have ended it all 

cleanly, that day when we said good-

bye at Brinkley Court, and not to 

have reopened the wound? We had 

met, and you had loved me, and I 

had had to tell you that my heart was 

another´s. That should have been the 

farewell.”  

The Code of the Woosters, 1938 

 

”He loves me very, very dearly. It´s 

a tragedy. I can´t describe to you, 

Hilda, the pathos of that look of 

dumb suffering in his eyes when we 

meet.”  

The Mating Season, 1949 

 

Sist i raden kommer Vanessa Cook, 

som också vill göra en bättre män-

niska av stackars Bertie: 

”Yes, I am perfectly satisfied with 

you. You have many faults, of 

course. I shall be pointing some of 
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them out when I am at leisure. For 

one thing,” she said, not waiting till 

she was at leisure, ”you smoke too 

much. You must give that up when 

we are married. Smoking is just a 

habit. Tolstoy,” she said, mentioning 

someone I had not met, ”says that 

just as much pleasure can be got 

from twirling the fingers.” 

My impulse was to tell her Tolstoy 

was off his onion, but I choked 

down the heated words. For all I 

knew, the man might be a bosom pal 

of hers and she might resent criti-

cism of him, however justified.  And 

one knew what happened to people, 

policemen for instance, whose 

criticism she resented. 

”And that silly laugh of yours, you 

must correct that. If you are amused,   

a quiet smile is ample. Lord Chester-

field said that since he had had the 

full use of his reason nobody had 

ever heard him laugh. I don´t sup-

pose you have read Lord Chester-

field´s Letters To His Son?” 

…Well, of course I hadn´t. Bertram 

Wooster does not read other 

people´s  letters.  

Aunts Aren´t Gentlemen, 1974 

 

På något förunderligt sätt, oftast tack 

vare Jeeves, klarar han sig undan 

alla dessa förlovningar och förblir 

samma drönare han alltid varit. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
”OAKS” I SALA 

 

Den 14 maj var det åter dags för ett 

möte i ”The Oaks”, denna gång i 

Sala där Eyvind Hallnäs stod för 

värdskapet. Ett dussintal medlemmar 

och medföljande samlades i Aguéli-

museet där vi fick en utförlig presen-

tation av konstverken.  

Det egentliga mötet inleddes med att 

en av sällskapets grundare, Per 

Carlson, berättade om hur det hela 

började i en studentkorridor i Upp-

sala 1984. 

Efter att Eyvind underhållit oss med 

sång och musik med Wodehouse-

anknytning fortsatte vi till Silver-

gruvan för att under angenämt sam-

språk intaga en måltid. 

Bengt Lindh talade om gruvans his-

toria och ledde sedan en rundvand-

ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Carlson berättar hur det började. 
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Eyvind sjunger och spelar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… för en andäktig publik. 
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PHILIP WIDELL  
Tidigare sommarboende i Hampshire 

 
HAR DU BESÖKT EMSWORTH NÅGON GÅNG? 
 

Ja det har jag faktiskt – och det flera 

gånger! Dock inte Lord Emsworth 

på herresätet Blandings utan den lilla 

staden Emsworth. Den ligger i 

sydöstra Hampshire inte långt från 

Portsmouth. Nuförtiden bor det cirka 

10 000 invånare där. På 1800-talet 

lär det ha funnits runt 30 pubar i 

samhället. 

 

I Emsworth, som på så många andra 

platser i Storbritannien, finns det ett 

litet lokalt museum, som berättar om 

bygdens historia. 

 

PGW utställningen, Emsworth Museum 
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De flesta sådana muséer brukar 

innehålla några krukskärvor från 

romartiden; lite gulnade foton och 

tidningsurklipp från hur det såg ut 

för länge sen; några gamla mjölk-

flaskor och dokumentation över vad 

som hände där under världskrigen. 

Givetvis handlar det mest om Andra 

Världskriget. Artefacten från den 

tiden brukar alltid vara en civil gas-

mask (”respirator”) och möjligtvis 

en dito militär samt en halvrostig 

stålhjälm från det dåtida Civil-

försvaret – ARP (Air Raid Precau-

tions). Och jo visst… en sk stirrup 

pump! Det är en enkel handpump 

med fotplatta (stigbygel) som alla 

fastighetsägare skulle ha under kri-

get för eget brandskydd när bomber-

na föll. 

Men i Emsworth finns det något 

mer! Det finns ett helt rum med 

utställning om P G Wodehouse – 

som bodde i staden mellan åren 

1904 – 1914. 

 

Efter att inte riktigt funnit sig till 

rätta inom bankväsendet flyttade han 

dit genom en författarkollegas för-

sorg.  1903 hade PGW träffat Her-

bert Westbrook som var lärare på en 

pojkskola i just Emsworth – Ems-

worth House School. 1904 flyttade 

alltså PGW dit och bodde till en 

början över stallet på skolan. Han 

var egentligen aldrig lärare där men 

hjälpte till en del med cricketspe-

let(!) och med dramatikundervis-

ningen. 

 

Men snart flyttade han iväg till 

Record Road i närheten. Huset som 

han hyrde bar namnet THREEP-

WOOD – känns namnet igen? Utan-

för finns idag en blå rund skylt som 

berättar om åren PGW bodde där. 

Och förresten… inte långt därifrån 

ligger BEACH Road, som just går 

ner mot stranden. 

Är man påläst när det gäller namn i 

PGW:s utgivning kan man med ett 

enda ögonkast på kartan över när-

området finna ett antal namn som 

han använt i olika böcker. 

 

I A Gentleman of Leisure (1910) 

omnämns the Duchess of Havant. 

Havant är namnet på grannstaden till 

Emsworth. Där har jag själv vänner 

som jag besökt många gånger. I 

någon bok omnämns Lord Bosham. 

Bosham är ett samhälle inte långt 

från Emsworth. Bobby Wickham 

möter vi i Very Good, Jeeves (1915). 

Wickham är också en mindre stad i 

närheten.  Lord Stockheath har vi i 

en annan bok – ännu ett exempel på 

platsnamn från trakterna i Hamp-

Det gäller att hitta rätt i det lilla 

muséet 
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shire. Det gäller även the Countess 

of Southbourne – detta är också en 

mindre by i närheten. 

 

Förvisso gick PGW också över läns-

gränsen (the county border) ibland. 

Gränsen till Sussex går ganska nära 

Emsworth. Således har vi t ex 

Chichester Clam i Joy in the mor-

ning (1947) samt Boko Fittleworth i 

samma bok. Både Chichester och 

Fittleworth är platser i nuvarande 

West Sussex. 

 

En stor del av PGW:s grannar på 

Record Road finns med i olika 

böcker – Watsons (The Head of 

Kay´s, 1905), Robinsons (Mike, 

1910). I någon bok omnämns också 

en Colonel Arthur Mant – Mant var 

en känd Emsworthfamilj! 

  

Även andra hus på gatan finns med, 

inte bara Threepwood, där PGW 

själv bodde. Clovelly och Mount 

Antville (Something Fresh, 1915). 

Likaså har PGW använt många 

namn på affärsrörelser i Emsworth. 

Några exempel är Clayton (The 

White Feather, 1907); Gale (A 

Gentleman of Leisure, 1910); Silver 

(Princess and Betty, 1912); Forder 

(The Little Nugget, 1913). 

Vi måste också nämna att Lord 

Emsworth, som bekant, även bär 

namnet Clarence. Ganska dråpligt är 

att PGW fick det namnet från 

Clarence Pier i South Sea, Ports-

mouth. Piren är i sig ovanlig efter-

som den går utefter stranden och inte 

traditionellt rakt ut i havet. Den 

byggdes 1861 och blev svårt skadad 

av tyska bomber under Andra 

Världskriget. Den blev egentligen 

inte färdigrenoverad förrän 1961. 

Nuförtiden finns där en mängd olika 

”amusements” med olika attrak-

tioner och kaféer. Har själv varit där 

några gånger när barnen var små och 

där har spenderats ett antal ”pence” 

vill jag lova. 

Piren har utsikt över The Solent som 

är det mycket trafikerade vattnet 

mellan Portsmouth och Isle of 

Wight. 

 

Det kan avslutningsvis nämnas att 

PGW givetvis inte bara fått inspira-

tion till olika namn i sina verk ifrån 

dessa trakter i Hampshire och West 

Sussex. Glossop t ex ligger en bra 

bit norr om London i Derbyshire. 

 

Clarence Pier som den ser ut idag 
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LENA GUSTAFSON RANDAU 
 
WODEHOUSESAMLINGEN PÅ MÄRSTA BIBLIOTEK 

 

Allt sedan 1998 har Märsta bibliotek haft den stora äran att få hysa Svenska 

WodehouseSällskapets boksamling. 

  

Historia 

 

Sällskapet hade länge sökt efter ett 

ställe, helst ett bibliotek där 

samlingen kunde deponeras. Och se 

där – genom en överenskommelse 

mellan WodehouseSällskapet och 

kulturnämnd och bibliotek bestäm-

des att Märsta bibliotek var den rätta 

platsen för detta. Under högtidliga 

former deponerades Sällskapets 

samling av Wodehouselitteratur i 

bibliotekets vård. Åke Skeppare och 

Sven Sahlin representerade Wode-

houseSällskapet vid det högtidliga 

tillfället där även undertecknad 
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deltog som representant för biblio-

teket. Det hela firades med en skål (i 

cider). 

 

Länge fanns samlingen på hyllor i 

vår läsesal. Därefter uppgraderades 

den och fick ett helt eget rum. För att 

till sist få den inramning denna 

unika samling förtjänar – ett Wode-

houserum i det nya biblioteket som 

invigdes i januari 2014. Här känner 

vi vingslagen av Wodehouse – det 

här är ett riktigt engelskt bibliotek. 

Rummet är möblerat i genuint 

engelsk stil med hyllor, skåp, bord 

och stolar i mahogny. Fåtöljen som 

tillhört Åke Skeppare och i vilken 

många goda berättelser lär ha av-

njutits, har skänkts av Louise Skep-

pare. Glasfönstren till rummet pryds 

av underbara citat av vår författare 

där Sven Sahlin har varit behjälplig 

med urvalet. Wodehouserummet har 

uppmärksammats i Dagens Nyheter, 

där den skrivande bibliotekarien 

Jenny Lindh visade sig vara en stor 

Wodehousefan. Wodehouse själv 

skulle ha trivts här! 

 

Evenemang 

 

Under åren har WodehouseSäll-

skapet hållit sina årsmöten här i 

Märsta. Mötena har bjudit på förtä-

ring, sammanträde och ofta en liten 

muntration. Ibland har den bestått av 

någon duktig berättare, någon gång 

har Jeeves (i bibliotekarien Conny 

Odengrunds gestalt) dykt upp klädd i 

frack, serverandes ett glas god port. 

Och det vi kanske minns allra bäst 

var 2015 då vi fick ett smakprov ur 

föreställningen Fore, som baseras på 

några av Wodehouse berättelser. Vi 

är också lite extra stolta över att den 

kanske störste Wodehousesamlaren 

av alla – Tony Ring – har besökt oss, 

varvid vi fick möjligheten att visa 

upp vårt fina rum och bjuda på ”a 

nice cup of tea”. 

 

Böckerna 

 

Enligt depositionsavtalet är de 

Wodehouseböcker och annat mate-

rial som deponeras Wodehouse-
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Sällskapets egendom. Böckerna för-

valtas av biblioteket enligt vanliga 

rutiner. Samlingen av de svenska 

översättningarna är i princip komp-

lett. Av många titlar finns flera 

exemplar, av vilka ett exemplar då 

inlemmas i referensbeståndet och 

behandlas enligt bibliotekets regler 

för sådana medier d v s dessa är inte 

till utlån. Vissa böcker finns i flera 

översättningar och de behandlas som 

separata utgåvor. Alla böcker skall 

regisreras i det ordinarie biblioteks-

systemet och är därmed tillgängligt 

för låntagare – både inom 

kommunen och i landet i stort. Och 

understundom dyker det upp någon 

besökare som hört talas om och blir 

synnerligen glatt överraskad av vår 

fina samling. 

För att se alla böcker som finns i vår 

samling, kan man gå in på vår hem-

sida: https://bibliotek.sigtuna.se/ 

wodehouse 
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PHILIP WIDELL  
 
”OAKS” I UPPSALA 
Vi hade i alla fall tur med vädret… 
 

Ja, det hade vi – men vi hade mer 

ändå! Den 20 augusti 2016 samlades 

vi, ungefär ett dussin, Wodehouse-

fantaster till en halvdag i Uppsala. 

Vädret var som antyddes synnerli-

gen nådigt denna dag. Solen lyste 

över oss så fort vi stack ut våra hjäs-

sor – och det gjorde vi en hel del. 

Dagen inleddes med en gemensam 

lunch kl 13 på restaurangen Churc-

hill Arms på Sankt Olofsgatan. Stäl-

let är känt för sin fish & chips och 

det blev lunchen för de flesta av oss. 

Vid 14.30-tiden mötte vår guide Beat-

rice upp. Hon visade oss runt på stan 

under en timme och utpekade olika 

sevärdheter. Vi hann även med en 

kort tur i Uppsala Domkyrka där vi 

bl.a. besökte Sankt Erik. Vad skulle 

vi göra sen? Här fanns ingen tvekan, 

i alla fall inte för undertecknad. Gi-

vetvis skulle vi ha en picknick i 

Engelska Parken. Denna park ligger 

bakom Carolina Rediviva (Universi-

tetsbiblioteket). Egentligen är det 

nog ingen som riktigt vet var grän-

sen går mellan just Carolinaparken – 

som också ligger bakom Carolina 

Rediviva – och Engelska Parken, men 

jag hoppades vi träffade rätt när vi 

landade. 

Hursomhelst – vi bar iväg vår pick-

nickbasket fylld med sandwichar, 

kex, te, engelskt godis och lite Mar- 

mite. Till saken hör att den en gång 

är inköpt på Fortnum & Mason i Lon-

don och därför märkt med stora bok-

stäver F & M. När vi kommer bäran-

des på denna – det krävdes två man 

– hördes en röst utanför Domkyrkan 

som ropade: ”Titta, den är ju hem-

ifrån!” Vi tittade oss oroligt om-

kring i tron att vi som bar titulerades 

”den”. Men så var inte fallet. Av en 

händelse var kyrkoherden i Svenska 

Församlingen i London på besök i 

Uppsala och Domkyrkan. Han är för 

övrigt bördig från Västkusten. Han 

kände igen ”F & M” från sin, sedan 

många år, hemstad London. Han med-

delade dessutom att han i alla fall ha-

de varit en flitig wodehouseläsare en 

gång i tiden. Det talade ju till hans för-

del.  Ännu bättre hade  det  varit om 
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han fortfarande hade varit det.  Han 

frågade dock undertecknad var han 

skulle göra av alla sina wodehouse-

böcker. Ett tydligt tecken på för-

fall… Vi låtsades som om vi inte 

hört frågan och gick rakryggade där-

ifrån… Väl framme i Engelska Par-

ken började en stunds trevlig sam-

varo. Vi drack och åt. Drycken var 

givetvis te men också några olika 

sorters engelsk cider av mindre kän-

da tillverkare i Somerset. 

Efter dessa excesser i Parken vand-

rade vi åter neråt staden för att 

besöka the English Bookshop som 

bara ligger ett stenkast 

från Churchill Arms på 

Sankt Olofsgatan. Här 

fick vi vara med om en 

”one-man-show” utav 

Morgan Tolsén som 

dagen till ära var klädd 

såsom Lord Emsworth är 

klädd på omslaget till den 

av Sällskapet utgivna lilla 

skriften ”Lord  Emsworth 

och  flickvännen”. 

Morgan framförde på ett mycket ro-

ande sätt sin egen tolkning av delar 

av berättelsen. Någon Gladys hade 

vi dock inte med. Efter denna upp-

sluppenhet fick vi lite information 

från Sällskapets styrelse genom Ja-

cob Bagge. Och därefter fick vi 

mycket intressant och innehållsrik 

kunskap från Christer på the English 

Bookshop. Dagen avslutades fram-

emot 18.30-tiden. 

Någonstans under dagen gavs också 

ett löfte om att vi även nästa år kan 

anordna ett möte här uti Östra Aros. 

  

Picknick i Engelska parken 

The English Bookshop 
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2015 
 

Sällskapet har arrangerat Årsmöte 

med utmärkt underhållning. Vi har 

också producerat och distribuerat vår 

Årsskrift JEEVES, som detta år blev 

extra innehållsrik. 

Vi är ganska så passiva, men 

ändock, medlemmar i DELS, dvs De 

Litterära Sällskapens Samarbets-

nämnd. 

 

Det nya biblioteket i Märsta med 

Wodehouse-rummet fortsätter att 

väcka uppmärksamhet i Wodehouse-

världen och blivit utnyttjat en hel del 

under året. Boksamlingen i rummet 

har också vuxit. 

 

Vårt sydliga Kapitel, the Scones, och 

vårt  västliga Kapitel, the  Goats, har 

varit  aktiva   under  året.  Ett   nytt  

 

 

 

Kapitel, baserat i Västerås är under 

bildande. 

 

Årsmötet valde Sven Sahlin till 

ordförande och Jacob Bagge, Göran 

Bülow, Björn Bergström, Louise 

Skeppare, Anna Hessling, Claes Ek, 

Monica Dahlgren, Anthony Eyre, 

Lena Randau Gustafsson och Jenny 

Gustafsson till ordinarie styrelse-

ledamöter.  

 

Styrelsen har avhållit tre 

styrelsemöten under året. 

 

Medlemsantalet i sällskapet uppgick 

till ca 175. 

 

Vid protokollet Louise Skeppare 

Justerare Sven Sahlin 
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WODEHOUSE-SÄLLSKAPET  -  EKONOMISK REDOVISNING 

 

Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2015 tom 31/12 2015 
 

Inkomster 

Medlemsavgifter 38800:00 

 

Utgifter 

Kuvert,frimärken,plusgirot,medlemskap i DELS, Internet 555:00 

Möten, tillbehör  2170:00 

I sällskap med Wodehouse (inkl. ersättning och royalties för 2015) 4791:83  

Årsbok (inklusive distribution)  25475:00 

 32991:83  

Periodens resultat 5808:17 

 38800:00 

 

 

Tillgångar och skulder 31/12 2015 
 

Tillgångar 

Plusgiro 26931:95 

Kontantkassa 488:00 

Fordringar  2275:00 

 29694:95  

 

Skulder 

Eget kapital 31/12 2014 22752:35 

Periodens resultat 5808:17 

Skulder 1134:43 

 29694:95  

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Undertecknad utsedd av WodehouseSällskapet i egenskap av revisor för år 2015 att avlägga följande 

redovisning:  

 

Räkenskaperna är i sedvanlig ordning genomförda med största noggrannhet.  

 

Verifikationer och postgirokonton överensstämmer och bokslutet slutligen är utfört med den 

kunskap som kännetecknar en skicklig kassör. 

 

Undertecknad får härmed föreslå styrelsen att beviljas ansvarsfrihet under den tiden revisionen 

omfattar.  

 

Sala den 14 mars 2016 

Eyvind Hallnäs    revisor 
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WODEHOUSESÄLLSKAPET 

 
SYFTE 
Sällskapets syfte är att verka för att sprida allmän kännedom om P.G. Wodehouse och hans verk. 

Vidare skall sällskapet verka för att medlemmarna för 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 

ersätter de som antogs vid WodehouseSällskapets årsmöte den 28 mars 2015.  


