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WODEHOUSESÄLLSKAPET HAR SORG –  
SVEN SAHLIN ÄR DÖD 

 

 
WodehouseSällskapet har stor sorg. 

Vår mångårige ordförande, styrelse-

kollega och vän Sven Sahlin har avlidit. 

 

Sven föddes i Göteborg men växte upp 

i Malmö. Efter realexamen och 

Handelsgymnasiet kom han att bosätta 

sig i Österåker där han drev egen 

konsultfirma och hade flera styrelse-

uppdrag. 

 

Sven upptäckte egentligen Wodehouse 

två gånger. Efter att ha läst Plum under 

sin militärtjänst återupptäckte han 

Mästarens verk i lite högre ålder i 

samband med en förkylning, och 

inledde därefter ett samlande som 

skulle följa honom livet ut. Sven kon-

centrerade sig på engelska och 

inbundna böcker. Han hade en djup och 

rik passion även för höjdpunkterna 

inom den svenska underhållnings-

litteraturen – Piraten, Frank Heller – 

men det var Wodehouse som väckte 

hans alldeles särskilda entusiasm, och 

när han i senare år flyttade till ett 

mindre hus i Åhus tillsammans med sin 

hustru Britta var det just Wodehouse-

samlingen som fick följa med honom. 

 

Inom Wodehousesällskapets kretsar 

är Svens insatser närmast obeskrivbara. 

1998 tog han över ordförandeklubban 

efter Jacob Bagge och behöll den sedan 

i nitton år. Ett svårslaget rekord. När 

han till slut ville lämna över tog det 

mycket lång tid att hitta en ersättare – 

för ingen skulle ju kunna göra ett lika 

gott arbete som Sven. 

  

Sven styrde Sällskapet med lätt och 

säker hand. Han var en förenings-

människa med stor styrelseerfarenhet, 

som skickligt skötte Sällskapets affärer. 

Med oförnekligt gott humör och strax 

ett världsomspännande nätverk av 

Wodehouseälskare navigerade han 

Sällskapet förbi blindskär, och under 

ett par årtionden då många litterära 

sällskap dukat under, förblir Wode-

house-sällskapet livskraftigt och aktivt 

– som världens tredje äldsta. 
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Vi som fick förmånen och ynnesten att 

lära känna Sven minns hans värme och 

okuvliga optimism. Det fanns en lev-

nadsglädje hos Sven som var sant 

Wodehousiansk, en oförtrutlig ”light-

ness of spirit”, som gjorde honom så 

varmt uppskattad och behaglig att 

umgås med. Hans kunskaper om 

Wodehouse var stora, men det var hans 

kärlek och glädje till böckerna som var 

smittsamma i ordets bästa bemärkelse. 

 

 

 

 

Sven sörjs av sin hustru Britta, barn och 

barnbarn – och även av Wode-

housianer världen över som på olika 

sätt fått ynnesten att komma i kontakt 

med denna vänliga, världsvana gentle-

man. 

 

Till Svens minne har Wodehouse-

Sällskapet skänkt en summa pengar till 

Barncancerfonden. 

 

John Pettersson   

ordförande 
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JOHN PETTERSSON 
 
ORDFÖRANDENS SPALT 
Livet i glaskupan 
 

När den stränge redaktören för Jeeves 

betraktade mig med forskande blick 

och bister uppsyn, och demonstrativt 

knackade på kalendern för att de-

monstrera att sista inlämningsdatum 

för ordförandespalten sedan länge var 

passerad, slogs jag av känslan att det 

aldrig varit svårare att sammanfatta 

Sällskapsåret än i år – trots att det på 

ytan varit monumentalt händelselöst. 

 

Det är just att händelselösheten är på-

tvingad som gör det svårt att sam-

manfatta vad som skett. När detta läses 

har säkerligen Plums trogna skaror läst 

sig trötta på allt som rör pandemier och 

paniker – men den enkla sanningen är 

ju att coronan frös inne Wodehouse-

sällskapet lika enkelt som den frös inne 

världsekonomin och möjligheterna att 

gå och ta sig ett glas och se en teater-

föreställning. Alla möjligheter till 

gruppaktiviteter försvann ut genom ett 

fönster någonstans, och kvar satt vi på 

varsin kammare, bläddrande i en gam-

mal upplaga av Code of the Woosters  

 

 

och stillsamt betraktande ytterligare en 

presskonferens från folkhälsomyndig-

heten. Efter den sjuttionde började vi 

längta efter att någon skulle spetsa 

Tegnells juicekaraff med en liter gin. 

 

Så var och en för sig har Wodehouse-

Sällskapets små kretsar slutit sig inne, 

stannat upp, och väntat på bättre tider. 

Och när man väntar på bättre tider 

finns det väl inget som passar bättre än 

att läsa Wodehouse? Det sägs om 

honom att han fortsatte vara produktiv 

även då han satt i fångläger, att glädjen 

i skapandet och arbetet var en sorts 

okuvlig kraft hos honom som även 

tyskarna inte förmådde att rå på, och att 

den hjälpte honom överleva. Den 

skaparglädjen, kreativiteten i ordens 

sannaste bemärkelse, lyser igenom 

ännu långt senare, och fungerar kanske 

som en inspiration för oss alla när 

vardagen nödvändigtvis blivit grå och 

repetitiv. Vi klänger oss fast i en 

Emsworth, i en Mulliner, i en Drönar-

klubb eller kanske framför allt i en 
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Jeeves, och i deras musikaliska språk 

hittar vi löftet om en kommande bättre 

dag – om en dag då vi skall slippa ut ur 

lägret. 

 

Nej, jag tar tillbaka det sista. Detta är 

inte ett fångläger – men kanske är det 

en sorts glaskupa som lagts över oss. 

Vi ser allt som sker, men vi kan inte 

delta. Vi hör allt, men såsom genom ett 

filter av social distansering. 

 

2020 lever vi alla livet i en glaskupa. 

Och WodehouseSällskapet kan inte 

bryta igenom glaskupan riktigt än – 

därtill fodras större krafter än vår egen 

– men vi kan glänta lite på kanten, och  

sakta och försiktigt peta in en Jeeves 

därunder. Och det gör vi nu. 

 

Detta är min sista ordförandespalt som 

ordförande i WodehouseSällskapet. 

Nästa år fattar någon annan pennan. 

Det har varit ett privilegium att få vara 

ordförande i Sällskapet, men tiden 

räcker inte längre till. Jag är tacksam 

för det jag fått uppleva som ordförande 

och önskar min efterföljare – vem det 

än vara månde – ett stort lycka till med 

arbetet att få Sällskapet att leva vidare 

ännu en liten tid – förhoppningsvis 

utanför glaskupan. 
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JOHN PETTERSSON 
 
SVENSKA PLOMMON                                  
- Robert Palm 
 
Varje år tilldelar WodehouseSällska-

pet utmärkelsen Årets Plommon till en 

person som gjort särskilt berömvärda 

insatser för spridandet av Plum i Sve-

rige. Årets pris tilldelas en mångårig 

medlem och styrelseledamot som med 

sitt oförtrutet goda humör, sin varma 

humor, och sina träffsäkra reflektioner 

varit en sannskyldig pärla i Wode-

houseSällskapets samling. Att han dess-

utom bidragit som översättare och 

skribent i våra skrifter gör honom inte 

till en mindre värdig prisvinnare - årets 

Plommon 2020 tilldelas Robert Palm. 

Då årets pandemi omöjliggjorde en 

prisceremoni informerades han digitalt. 

För att närmare presentera vår honorar 

följer här en kortare mailintervju med 

Plommonet där han berättar mer om sin 

bakgrund och sin relation till Plum. 

 

Berätta först lite kort om dig själv – 

vem är du, vad har du gjort tidigare? 

Född i Stockholm där min far var för-

säljningschef, och min mor pianopedagog.  

 

Jag  tog   Student  -58  i  Saltsjöbadens  

Samskola,    därefter    till   Flygvapnet,  

 

några år som Lansen-pilot. 

 

Civilt: 35 år på IBM, i Sverige, 

Frankrike och England, mest inom 

information och marknadsföring. De 

sista 10 åren i arbetslivet konsult, 

marknadsföring. 

 

Vad läste du under uppväxten? Några 

särskilda favoriter eller minnesvärda 

läsupplevelser förutom PGW? 

I tur och ordning: Pelle Svanslös, Bill-

böckerna, Kalle Blomkvist, Biggles. 

 

Hur upptäckte du Plum? Vilken bok 

läste du först? 

Det har jag berättat om i Jeeves 2018! 

Tror nu det kan ha varit Mr Mulliner. 

 

Varför fastnade du för Wodehouse? 

Vänligt stolliga huvudpersoner (+ en 

smart Jeeves) i varma, otidsenliga 

miljöer. 

 

Om du skulle beskriva dig själv som en 

Wodehousekaraktär - vem och varför? 

Svårt att hitta någon, kanske fragment 

från Jeeves och Baxter! 

Robert Palm 
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Favorit bland böckerna? 

Jeeves och golfböckerna. 

 

Blandings eller Wooster? 

Wooster 

 

Har du någon egen ögonsten i din 

Wodehousesamling? 

Se ovan, Jeeves och golfböckerna är 

stora favoriter. Har hittat en gammal 

upplaga av "Psmith, journalist". 

 

Har du lyckats föra vidare ditt läsande 

av Wodehouse till någon? 

Via utprånglade julklappar har jag 

försökt övertyga barn och barnbarn om 

nödvändigheten av Plumläsande, med 

växlande framgång. 

 

Många kombinerar ju sitt Wodehouse-

läsande med en ganska utpräglad 

anglofili i stort och smått. Skulle du 

säga att denna läggning präglar även 

dig? Hur i så fall? 

Absolut. Engelska språket och littera-

turen, engelsk humor, stundom klädsel, 

golf sedan 70 år, filmer, Downton 

Abbey, en och annan limerick. 

 

Vilka är dina favoritförfattare i vuxen 

ålder? 

Utöver Plum: Stieg Trenter, P.-A. 

Fogelström,    Jolo,    Tage Danielsson,  

 

 

 

 

Povel Ramel, Groucho Marx, Åke 

Skeppare. 

 

Hur kom det sig att du engagerat dig i 

Sällskapet? Hur har det engagemanget 

yttrat sig genom åren? 

Hittade först SWS via golfen! Vi hade 

förr en tävling varje vår och höst med 

många entusiastiska deltagare. (Blyg-

samheten förbjuder mig att berätta vem 

som då och då lyckades ta hem dessa 

åtråvärda pokaler!)  Sedan medlem av 

styrelsen/suppleant, till förfogande 

m.m. under några år. Några bidrag till 

Jeeves och en översättning av den sista 

icke översatta golfnovellen till "I 

sällskap med Wodehouse". 

 

Vad skulle du säga är Wode-

houseSällskapets viktigaste uppgifter? 

Se till att Plum inte glöms bort i 

Sverige utan når nya läsare och 

entusiaster. 

 

Vad hoppas du på för Sällskapets 

framtid? 

Att vi överlever och blomstrar! 

 

Styrelsen tackar Robert för alla fina 

insatser och gratulerar återigen ett 

mycket värdigt Plommon. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
REDAKTÖRENS SPALT 

 
Vår förre ordförande Sven Sahlin gick 

bort i september. Han lämnar ett myc-

ket stort tomrum i Sällskapet. Vi minns 

honom med saknad. 

 

Vi får en skildring av hur verklighe-

tens Beach, Jeeves och övrigt tjänste-

folk hade det. 

 

Fastrars och mostrars betydelse både i 

verkliga livet och i litteraturen bely-

ses. 

 

Om palimpsester och Plum berättar 

Sara Granath. 

 

Ingenting är så enkelt som det verkar i 

Wodehouses texter enligt Tony Ring. 

 

Vår man i Köpenhamn, Magnus Breh-

mer, berättar hur han tar med sig Plum 

ut i stora världen och försöker sprida 

evangelium. 

 

En av ”our youngest members” Terese 

Grahn berättar hur hon hittade den 

store mästaren. 

Tomas Prenkert bidrar förutom med 

förnämligt layoutarbete också med en 

jämförelse mellan de två stora över-

sättarna till svenska och en betraktelse 

över uttrycket ”wheels within wheels”. 

 

I en dansk skrift från 1981 hävdas att 

Bertie i själva verket var ganska så 

skärpt. 

 

Vår skarpögde korrekturläsare Göran 

Bülow berättar om A Man of Means. 

 

Att Wodehouse är ständigt aktuell 

visas i hans dikt från 1903 om luft-

buren smitta. 

 

Han berättar också om en ung lovande 

författare vid namn Shakespeare. 

 

Goats redogör för sina aktiviteter 

under året. 
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JOHN PETTERSSON 
 
EN BOK OM DOWNSTAIRS 

 

I Wodehouses värld är tjänstefolket 

konstant närvarande – utan att 

någonsin spela huvudrollerna.  Hur 

ser deras vardag ut när de drönare 

och earler som de passar upp på gått 

till sängs? I Frank Victor Dawes 

”Not In Front of the Servants – A 

True Portrait of Upstairs, Down-

stairs Life” får vi ett fascinerande 

och ofta mycket rörande porträtt av 

verklighetens Jeeves, Beach och 

Anatole. 

 

Så sent som 1931 fanns det fort-

farande över en miljon hushållsan-

ställda i Storbritannien – vid Plums 

död på det tidiga sjuttiotalet var sif-

fran knappt en tiondel av det. Ungefär 

när Mästaren nådde slutet av sin långa 

livsbana bestämde sig skribenten F.V 

Dawes, som var journalist och själv 

barn till en tjänstekvinna, för att 

efterlysa berättelser från de tjänande 

klasserna. Han publicerade en annons, 

förväntade sig ett trettiotal svarsbrev – 

och fick över sjuhundra. Längtan efter 

att få berätta var stor. Den resulteran-

de boken blev en försäljningssuccé. 

Och det kanske inte var så konstigt. 

Trots att sjuttiotalets England var för-

ändrat i grunden från förkrigstidens 

Imperium var minnena ännu i högsta 

grad levande. Det vimlade ännu av 

människor som hade sin bakgrund som 

hushållsanställda, alltifrån ”gentle-

men’s personal gentlemen” som i stort 

sett på egen hand skött Woosterianska 

ungkarlsvåningar, till de myllrande 

massorna som höll verklighetens 

Slottet Blandings i schack. 

  

På godset Welbeck Abbey exempel-

vis tjänstgjorde en hel armé med 

hundratals anställda – inklusive en 

telefonbetjänt och hans assistent, och 

inte mindre än tre fönstertvättare. 

Trettio år senare på Blankney Hall fick 

den arme earlen av Londesborough 

klara sig med blott tretton tjänstefolk. 

Man förvånas över att karln överlevde. 

 

Alla dessa earler och pärers hand-

gångna män och kvinnor var själva 

indelade i en strikt rangordning. Högst 

rankade var butlern och trädgårds-

mästaren, vördnadsbjudande auktori-

teter som inte sällan var kapabla att 

injaga mer respekt och rädsla än 
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självaste slottsherren. På Blandings vet 

vi ju att både Beach och Angus 

McAllister är betydligt mer imposanta 

än den arme Clarence: detta var alltså 

inte hämtat ur luften. På botten av 

pyramiden hittar vi de osynliga och 

uppskrämda diskerskorna, och från 

Beach/McAllisterskiktet ned till dem 

gick det en sträng och ofta ogenom-

trängligt specifik hierarki. Gud nåde 

den som inte förmådde göra skillnad på 

tredje och fjärde husan.   

 

Dessa människors arbetsvillkor hade 

väl givit ett genomsnittligt svenskt 

skyddsombud slaganfall: i princip liv-

egna värvades de som nio- eller tio-

åringar (”tweenies”), sattes i arbete 

från tidig gryning till sen kväll sju 

dagar i veckan, förväntades inte höras 

eller synas av de boende i huset utom i 

absolut yttersta nödfall, och betrak-

tades, om de alls tänktes på, som en 

sorts lägre stående primater. Boken är 

fullspäckad med hjärtskärande exem-

pel: husan som fick offentliga utskäll-

ningar om hon inte stod perfekt tyst 

och blickstilla under hela familjemid-

dagen (en 90 minuter lång måltid), 

avskedandet av en tjänsteflicka som 

begått det horribla misstaget att ser-

vera eftermiddagsteet i medsols rikt-

ning kring bordet – man baxnar. 

 

Men alla tjänstgörande yrkesgrupper 

var inte förslavade och betryckta: 

kockar, framför allt, stod högt i kurs 

och var enligt Dawes ryktbara för 

lynnighet och låg tolerans för mot-

gångar i hushållet, och sade ofta upp 

sig i vredesmod: she went, as cooks go, 

var ett spritt talesätt. 

 

Dawes bok vimlar av personliga vitt-

nesmål, udda berättelser, och upp-

seendeväckande detaljer. Som verk är 

det inte bara ett intressant tidsdoku-

ment och ett trevligt komplement till 

en Wodehouse-samling; det är också 

en stillsam påminnelse om att bakom 

kulisserna på det idylliska lantliv som 

skildras på Blandings och Brinkley 

Court fanns många ensamma, knappt 

tonåriga tjänsteflickor, som gick upp 

halv fyra iskalla vintermorgnar för att 

skrubba oändliga stengolv i skenet av 

ett ensamt stearinljus. 
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BJÖRN BERGSTRÖM 
 
FASTRAR OCH MOSTRAR I PLUMS VÄRLD 
 
Fastrar och mostrar spelade en stor roll 

i Plums liv, både det verkliga och det 

fiktiva. När han var två år lämnade 

föräldrarna honom och hans bröder till 

en Nanny Roper och det dröjde tre år 

innan han återsåg dem. Fram till 

femton års ålder träffades de samman-

lagt i sex månader. Bröderna kom där-

för att tillbringa mycket tid hos olika 

släktingar, bland dem åtta mostrar. 

Mary och Louisa var de som gjorde 

störst intryck, Mary var förebilden till 

Agatha och Louisa till Dahlia. 

 

I det fiktiva livet var ju Berties fastrar 

Agatha och Dahlia de två största, men 

det fanns många fler. 

 

Ukridge, mannen med de många bril-

janta, men alltid så katastrofalt miss-

lyckade, idéerna, har en faster Julia, 

känd författarinna, som med jämna 

mellanrum låter honom bo och leva 

gott i hennes magnifika hem, men som 

med lika jämna mellanrum kastar ut 

honom och stryker honom ur sitt 

testamente. Hans blivande fru Millie 

har också en faster, Lady Elizabeth 

Lakenheath, som har helt klart för sig 

vad Ukridge går för. Men genom 

skickligt manövrerande från både 

Ukridge och Millie lyckas de dupera 

fastern så att hon ger de unga tu sin 

välsignelse. 

 

Tolfte earlen av Dreever, Spencer 

”Spennie,” a pleasant but foolish and 

rather spineless young man har en 

faster Julia Blunt som inte är så trev-

lig;  ”I remember  when I was a kid she 

was always sitting on me. She does 

still.” ”Sort of woman who makes you 

feel that your hands are the colour of 

tomatoes and the size of legs of 

mutton, if you know what I mean.  And 

talks as if she were biting at you. 

Frightful!” A Gentleman of Leisure 

1910. 

  

Berties amerikanske vän Rockmetel-

ler ”Rocky” Todd vill leva ett still-

samt liv på landet men, eftersom han är 

beroende av sin faster Isabel för sitt 

uppehälle måste han lyda när hon säger 

åt honom att ge sig ut i New Yorks 

nöjesvärld och rapportera hem till hen-



 13  

 

ne i Illinois om sina förehavanden. 

Problemet löses genom att Jeeves med 

liv och lust ger sig ut i storstadsvimlet 

och i Rockys namn levererar livfulla 

beskrivningar av sina eskapader. Hon 

kommer oväntat till storstaden och 

Bertie beskriver henne så här, ”And in 

came a large, solid female….Rocky´s 

aunt looked less like an invalid than 

any one I´ve ever  seen, except my 

Aunt Agatha. She had a good deal of 

Aunt Agatha about her, as a matter of 

fact. She looked as if she might be 

deucedly dangerous if put upon; and 

something seemed to tell me that she 

would certainly regard herself as put 

upon if she ever found out the game 

which poor old Rocky had been pulling 

on her.”  

Goda råd blir dyra, Rocky snabbinkal-

las från sin stuga och får ta med faster 

ut i det för honom obekanta vimlet. 

Allt slutar dock väl efter att Jeeves 

lurat in fastern på en nykterhetsföre-

läsning varefter hon uppmanar Rocky 

att flytta tillbaka till sin lantliga idyll. 

The Aunt and the Sluggard, My Man 

Jeeves 1919, Carry on, Jeeves 1925. 

 

I Big Money 1931/Fina papper 1936 

finns två fastrar, en död och en myc-

ket levande. Den döda fastern hade 

under sin livstid bekostat såväl skol-

gång som universitetsstudier åt den 

föräldralöse Berry Conway. Hon hade 

vid sin död efterlämnat en mängd 

värdelösa aktier i diverse skumma 

företag, men en skulle visa sig vara 

guld värd och lösa alla problem. Den 

levande fastern, Lady Vera Mace, 

drygade ut familjens blygsamma in-

komster genom att introducera unga 

damer av fin familj i sällskapslivet och 

se till att få dem bortgifta med lämpliga 

unga män. Hon försökte också ordna 

ett passande giftermål åt sin brorson, 

lord Biskerton, en uppgift hon fann 

särskilt viktig med tanke på att hennes 

uppfattning om den unge mannens 

mentalitet aldrig varit hög, ”men under 

de sista minuterna hade den sjunkit 

ännu mera. Hon antog att hon av en 

eller annan anledning försyndat sig 

mot Försynen och att hon fått denne 

brorson till straff, men hon kunde icke 

påminna sig någon försyndelse, som 

skulle hava kunnat motivera ett så 

förfärligt straff.” 

 

En som verkligen lidit under fastrar är 

Esmond Haddock som alltsedan sex 

års ålder uppfostrats av inte mindre än 

fem sådana, den ena värre än den 

andra, ”one´s deaf, one´s dotty, and 

they´re all bitches” enligt den stackars 

mannens käresta, ”Corky” Pirbright, 

som visserligen är dotter till byns 

kyrkoherde men också en av Holly-

woods största filmstjärnor, vilket dö-

mer ut henne totalt i fastrarnas ögon. 

Esmond gör till slut uppror och sätter 

alla fem fastrarna på plats en gång för 

alla på ett sätt som får Bertie, som är 

åsyna vittne, att våga ta sig an skräck-

faster Agatha. Vi får dock aldrig veta 

hur det avlöpte. The Mating Season 

1949. 

 

Sist men inte minst, Berties två fast-

rar, den goda och den onda, Dahlia och 



 14  

 

Agatha. Den goda, även om det kan 

diskuteras hur god hon egentligen är 

med tanke på att hon så ofta kräver att 

Bertie skall utföra mer eller mindre 

krävande uppdrag för att behålla hen-

nes gunst, beskrivs så här, ”Faster 

Dahlia är en glad och vänlig själ, med 

vilken det är ett nöje att sitta och små-

prata. I hennes andliga make-up finns 

ingenting av den gudsnådlighet som 

gör exempelvis min moster Agatha till 

sex grevskaps förbannelse och ett hot 

mot mänskligheten. Jag hyser den 

största högaktning för faster Dahlia 

och har aldrig vacklat i min hjärtliga 

uppskattning av hennes mänsklighet, 

sportsmannaanda och allmänna ren-

hårighet.  

… 

Om faster Dahlia har ett fel så är det att 

hon gärna tilltalar en visavi som om 

han vore en ryttare som dånade förbi 

någon kilometer bort. Utan tvivel en 

reminiscens från den tid då hon ansåg 

dagen förspilld om hon inte tillbragt 

den med att sätta efter en stackars räv”. 

All Right, Jeeves 1943. (Birgitta 

Hammar skriver faktiskt att Agatha är 

moster). 

 

Hon gör sitt första framträdande i 

Clustering Round Young Bingo 1925, i 

Saturday Evening Post, Strand Maga-

zine och i Carry On, Jeeves och lyckas 

redan här sno åt sig mästerkocken 

Anatole från en rasande mrs Little. 

 

Umgängestonen är rå, men understun-

dom hjärtlig, telegram från Dahlia till 

Bertie;  

”Har vänt mig till advokat för att 

utröna huruvida strypning av idiot 

räknas som mord. Om ej, pass upp, 

gosse! Ditt uppförande vidrigt. Vad 

menar du med att belamra mig med 

dina förbaskade vänner? Tror du 

Brinkley Court är spetälskekoloni eller 

vad? Vem fan är Spink-Bottle? 

Kram. Travers” 

Den här telegramutväxlingen ägde rum 

när Bertie lyckats slingra sig ur upp-

draget att dela ut premier vid en 

skolavslutning. 

”Kör till då. Ligger något i vad du 

säger. Anser dig fortfarande uselt kräk 

och föraktlig, ryggradslös pultron, 

men engagerat Spink-Bottle. Stanna 

där du är då, och hoppas du blir 

överkörd av en buss. Kram. Travers.” 

Som sagt, detta är den snälla fastern, 

men hon tvekar aldrig att utnyttja sin 

stackars brorson för de mest skiftande 

uppdrag. Som påtryckning hotar hon 

med att porta Bertie från mästerkoc-

ken Anatoles kulinariska njutningar.  

 

Nu till den onda, alla skräckfastrars 

skräckfaster, Agatha, ”the one who 

chews broken bottles and kills rats with 

her teeth”. Hon påstås även äta 

taggtråd till frukost. Så här beskriver 

Bertie henne, ”there´s about five-foot-

nine of Aunt Agatha, topped off with a 

beaky nose, an eagle eye, and a lot of 

grey hair, and the general effect is pret-

ty formidable.” Aunt Agatha speaks 

her mind, The Inimitable Jeeves, 1923. 

 

"Aunt Agatha is cold and haughty, 

though presumably unbending a bit 
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when conducting human sacrifices at 

the time of the full moon, as she is 

widely rumoured to do, and her atti-

tude towards me has always been that 

of an austere governess, causing me to 

feel as if I were six years old and she 

had just caught me stealing jam from 

the jam cupboard; whereas Aunt Dah-

lia is as jovial and bonhomous as a 

pantomime dame in a Christmas panto-

mime.” Much Obliged, Jeeves 1971 

 

"My experience is that when Aunt 

Agatha wants you to do a thing you do 

it, or else you find yourself wondering 

why those fellows in the olden days 

made such a fuss when they had 

trouble with the Spanish Inquisition.” 

Sade Bertie redan i den första berät-

telsen, Extricating Young Gussie, 

Saturday Evening Post 1915, Strand 

Magazine 1916, The Man with Two 

Left Feet 1917 där också Jeeves gjorde 

debut med två repliker, ”Mrs. Gregson 

to see you, sir.” och, när Bertie berät-

tade   om   den   förestående   Amerika- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resan, ”Very good, sir. Which suit will 

you wear?” i vilken hon skickat iväg 

Bertie till New York för att förhindra 

ett i fasterns ögon olämpligt giftermål. 

Självklart misslyckas Bertie och finner 

det därför lämpligt att dröja sig kvar i 

Amerika för att vara så långt från 

fastern som möjligt. Hur det gick till 

när Jeeves blir anställd berättas året 

därpå i Jeeves Takes Charge, Saturday 

Evening Post 1916, Carry On, Jeeves 

1925. 

 

Hon försöker ett par gånger att gifta 

bort Bertie. Den första tilltänkta bru-

den visar sig dock vara en juveltjuv, 

något som tillfälligt dämpar fastern. 

Hon försöker också ordna ett arbete 

som sekreterare åt en framstående 

politiker men det lyckas naturligtvis 

Jeeves sätta stopp för. Hon medverkar 

eller är omnämnd i nästan alla histo-

rierna om Bertie.  

 

Fastrar är verkligen inga gentlemän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition


16 

 

 
 
 
 
 
 
 
SARA GRANATH 
 
PALIMPSESTER I HENRYS SÄLLSKAP   

 

Palimpsest är ett roligt ord. Jag vet inte 

om Wodehouse använde det. Det skul-

le förvåna mig om han inte gjorde det.  

Palimpsest, från grekiskans palimpses-

tos, syftar på en text som kan skrapas 

fram under en annan text, t ex på ett 

stycke pergament, ett dyrt underlag, 

som ofta användes flera gånger. I sena-

re tids litteraturvetenskap används be-

greppet i överförd mening och pekar då 

på det faktum att en text alltid står i 

relation till andra texter, på ett eller 

flera sätt.  

 

Jag påmindes om palimpsesten och 

intertextualiteten då jag råkade hitta 

The Country Life av Rachel Cusk i min 

bokhylla. Den hamnade där för flera år 

sedan, innan hon blev så uppmärksam-

mad för sin trilogi Outline, Transition 

och Kudos. Det första som slog mig när 

jag började läsa, var hennes närhet till 

Wodehouse, i stilsäkerheten, det språk-

liga leklynnet och i själva intrigen. Det 

visade sig att andra också har upp-

märksammat detta, men också hennes 

släktskap med Jane Austen med flera. 

Relationen mellan Cusk och Wode-

house är intressant, men jag inspirera-

des att ta itu med Wodehouses eget 

förhållande till annan litteratur, som 

citat, referenser och anspelningar.  

 

Jag utgår från Company for Henry, en 

bok som jag till min glädje hittade i en 

låda nära Tullinge station. Den kom ut 

på engelska 1967 och översattes av 

Birgitta Hammar för Bonniers 1968 

och fick titeln Sammelsurium. Jag har 

inte läst boken på svenska, men det 

vore intressant att se hur översättaren 

förhåller sig till de litterära referenser-

na. Intertextualitet kan vara mer eller 

mindre dold, och det ligger ofta hos 

läsaren att upptäcka den.  Jag njuter 

mest av de dolda anspelningarna, som 

kräver att man känner till förlagan. Det 

innebär förstås att det kan finnas 

sådana som jag inte ens märker. Men 

märkliga uttryck låter ana en begraven 

hund.  

 

William Shakespeare är – inte oväntat 

– den författare som ligger allra mest 

under, eller precis på ytan av, Wode-

houses text. Referenserna till honom är 

av olika slag, med eller utan namns 

nämnande. Ibland är det en av perso-
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nerna som refererar till honom, men 

oftast är det berättaren själv. En av 

Wodehouses många brorsöner säger: 

”What is it Shakespeare says about a 

guilty conscience? It doth something, 

Shakespeare says, but just what eludes 

me at the moment.” Här rör det sig om 

Hamlets ”conscience doth make co-

wards of us all.” Lika vag är Wode-

house själv i “summoning up the 

blood, recommended by Shakespeare.” 

Det syftar på Henry V, där det står 

”Stiffen the sinews, summon up the 

blood”. 

  

I övriga fall måste läsaren själv identi-

fiera barden från Stratford, som i det 

direkta citatet ur Hamlet: ”[Make thy] 

two eyes, like stars, start from their 

spheres”. Eller, likaså från Hamlet: 

”He was no stranger to the slings and 

arrows of outrageous fortune”, direkt 

ur attvaramonologen.  

 

Brorsonen berättar en historia och sä-

ger ”but keep listening because the plot 

is about to thicken” vilket anspelar på 

Macbeth, utan att vara ett direkt citat. 

En lustig variation från Macbeth är: 

”So I shall find him full of the milk 

chocolate of human kindness”. I origi-

nal är det Lady Macbeth som oroar sig 

för att hennes mans natur ”is too full o’ 

the milk of human kindness” för att 

han ska kunna mörda kungen.  

  

Min favorit är anspelningen på den 

högmodige och förfördelade Malvolio 

i Twelfth Night. I original säger han: 

”Some are born great, some achieve 

greatness and some have greatness 

thrust upon them” vilket i sin tur är 

citat ur ett brev som han lurats tro är 

från hans arbetsgivare Olivia. Hos 

Wodehouse står det: ”Some men are 

born to country houses, some achieve 

country houses, others have country 

houses thrust upon them.”  

 

Alla referenser till Shakespeare är från 

hans pjäser, vilket osökt leder över till 

nästa område som Wodehouse tar 

näring från: teaterns värld. På ett över-

gripande plan är Company for Henry 

mycket lik en fars, där läsaren/ 

publiken har all överblick, medan de 

olika personerna lever i sin egen okun-

niga föreställningsvärld, där missför-

stånd uppstår och är grunden till 

komiken.  

 

Det finns också små påminnelser om 

Oscar Wilde, särskilt hans The Impor-

tance of Being Earnest, i själva den 

tillkrånglade historien (som ni här får 

klara er utan) och i det faktum att det 

finns en ung man vid namn Algernon 

både där och hos Wodehouse. Hans 

vän Thomas ”Bob” Hardy (jag åter-

kommer till honom) har skrivit en 

deckare som heter Deadly Ernest! 

Algernon tänker om systerns bildsköne 

men opålitlige fästman att han liknar 

en filmstjärna ”whose face had launch-

ed a thousand bags of popcorn”. Det är 

lite samma stuk som Malvolio-referen-

sen, med några ord utbytta for comic 

effect. Originalraden finns i Christop-

her Marlowes Doctor Faustus, och 

syftar på den sköna Helena ”whose 
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face had launched a thousand ships”, 

dvs satt igång det trojanska kriget.   

 

Allmänna referenser till teaterns värld 

finns här och var, som ”Ziegfeld 

Follies” och ”numbers so popular in 

revues”, ”footlights show at Cam-

bridge” och ”the low comedians of his 

low comedy days”. Här rör sig Wode-

house, som för övrigt i boken, mellan 

USA och Storbritannien. Han pendlar 

också från ”det låga” till ”det höga”. 

”Entering left centre – in your sock and 

buskin days” syftar på de olika 

fotbeklädnader som påstods höra till 

olika genrer inom den klassiska gre-

kiska teatern: platta skor för komedin 

och höga kothurner för tragedin (det är 

spekulationer). ”If he had been a mes-

senger in a Greek play bringing bad 

news from the battle front, he could 

scarcely have created more commo-

tion” syftar uppenbart på den klas-

siska tragedin.  

 

Bibeln är sannerligen inte enbart en 

religiös urkund utan en inspiration och 

fond för litteratur. Dagens sekularise-

rade publik har nog svårare än Wode-

houses första läsare att spåra referenser 

till böckernas bok. Algernon kallas en 

gång ”a lily of the field who toiled not 

neither did he spin”, vilket förstås 

syftar på det Jesus säger i Matteus 

6:28: ”Beskåden liljorna på marken, 

huru de växa: de arbeta icke, ej heller 

spinna de.” Bob Hardy beskrivs så här 

vid sitt första möte med den åtrådda 

Jane: ”It was as if, like Lot’s wife, he 

had been unexpectedly turned into a 

pillar of salt.” Och det hände ju när 

hon, mot ängelns (tidens Tegnell) re-

kommendation, vände sig om på väg 

från Sodom i Första Mosebok 19: 26. 

(Man ska inte vända sig om, det lär vi 

oss också av historien om Orfeus och 

Eurydike.) 

  

Senare liknas Bill Hardy i sin frust-

ration vid Moses: ”how close was the 

parallell between his own predicament 

and that of Moses on the summit of 

Mount Pisgah. Moses had looked wist-

fully at a promised land which he was 

never to reach.” I femte Moseboken 

34: 4 visar Herren Moses det land han 

inte ska få komma till. Det finns flera 

små blinkningar till Bibeln, som 

”wrong with his feet. They are of 

clay.” Det handlar om Bobs älskade 

Janes olämpliga fästman i denna refe-

rens till Daniels bok 2:31, om kolossen 

på lerfötter. 

  

Shakespeare och Bibeln står i särklass, 

men Wodehouse strösslar texten med 

små litterära smakprov (Jag kan liksom 

Lina Sandell Berg inte räkna dem alla).  

 

Mycket tycks vara minnen från Wode-

houses skoldagar som ”the character in 

[---] Kubla Khan who on honeydew 

had fed and drunk the milk of para-

dise”. Dessa slutord i dikten syftar 

uppenbarligen på poeten Coleridge 

själv. Han nämner Canterbury Tales 

(av Chaucer) och historien om the wife 

of Bath, som är en känd fräckis, han 

anspelar på Tennysons The Princess 

när han nämner sir Walter Vivian. 
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Wodehouse nämner författare, dikt-

namn, litterära figurer eller anspelar på 

en rad utan att tala om var den kommer 

ifrån. 

  

”Like Abou ben Adhem, he loved his 

fellow men” skriver han och syftar då 

på en dikt av den engelska tidnings-

mannen och poeten Leigh Hunt, sam-

tida och vän med Byron och Shelley 

m.fl. Så här vackert beskrivs Alger-

nons morgontrötthet: ”Algy from child-

hood up had never modelled himself 

on the poet’s lark which was accus-

tomed to be on the wing when morn 

was at seven and the hillside dew-

pearled etc” med en referens till Robert 

Brownings versdrama Pippa passes. 

Författaren Thomas Hardy finns med, 

men inte med sina verk, t ex Tess of 

d’Urbervilles eller Jude the Obscure. 

Den kärlekstörstande Bob heter egent-

ligen så, men det är underförstått att det 

inte är så bra för en sentida deckarför-

fattare att framträda med detta namn.  

  

”Curfew shall not ring tonight” har 

must i stället för shall i original och är 

titeln på en versberättelse av den 

amerikanska poeten Rose Hartwick 

Thorpe. Andra amerikanska referenser 

är ”Edgar Allan Poes House of Usher” 

och ”Quoth the raven” från hans dikt 

The Raven. ”The poet Longfellow” 

nämns bara vid namn, liksom Walt 

Whitman som ”used to do it all the 

time”. 

  

Dessutom finns en hel del anspelningar 

på amerikanska företeelser av mer folk-

ligt slag, som seriefiguren ”Popeye the 

sailor”, hos oss känd som Karl-Alfred, 

TV-advokaten Perry ”objection your 

honor” Mason, väldigt populär i den 

svenska televisionens barndom, och 

TV-doktorn Ben Casey. Dorothy Dix 

och den mer kända Dear Abby är råd-

frågningsdamer i pressen över hela 

USA och uttrycket ”first base” kom-

mer från baseball, vanligen använt om 

hur långt ungdomar avancerat i sitt 

hånglande, dock inte här. 

 

En referens till en litterär detektiv krä-

ver bakgrundskunskap för att vara 

rolig och är en oöversättlig ordlek: ”He 

looks like Nero Wolfe. Stout? Bul-

ging.”  

 

Intressant är förstås vad poängen är 

med alla dessa referenser. De är ju inte 

nödvändiga för den noggrant utarbe-

tade intrigen. Jag ser dem som vinkar 

om Wodehouses dubbla tillhörighet, 

USA och England, och om hans sprid-

da intressen. De talar också till en bred 

läsekrets. Något gott för var och en. 

För mig är det en extra krydda i Wode-

houses totala kontroll över språket, en 

njutning att ta del av helt enkelt. Innan 

jag började närstudera Company for 

Henry hade jag ingen aning om hur tätt 

på referenser hans språk är. Han vill 

uppenbarligen inte vara banal. Eller 

som han låter Bob uttrycka sig om en 

mäklare: ”The adjective ’nice’ was not 

the one Gustave Flaubert, that exact 

stylist, would have chosen.” 

Wodehouse väljer, liksom Flaubert, 

sina ord.  
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TONY RING 

 
NOTHING IS SIMPLE IN WODEHOUSE.  
 

Introduction 

One thing I have learned since being a 

member of Wodehouse Societies 

around the world is that when discus-

sing matters concerning Wodehouse, 

nothing is simple. I have received 

many questions from members which 

should be easy to answer – such as 

‘How many books did he write?’ but 

whose apparent simplicity only serves 

to deceive. In this article, I hope to both 

explain why he is such a difficult 

subject to understand, and provide a 

number of examples to back up my 

claim. 

 

The Underlying Problem 

I’m sure you won’t be surprised to 

learn that most of the difficulties stem 

from just three factors – the sheer 

volume of his work; the differrent 

countries in which it was first 

published; and the different media in 

which it was published. Add in minor 

complications like the different titles 

given in different countries to essen-

tially the same novel; the fact that the 

same title was given in different 

countries to very different novels; and 

that different short stories might be 

included in collections with the same 

title in different countries; and you will 

start to understand the problem!  And 

then you find that a magazine story has 

been expanded into a book, reworked 

as a play and turned into a movie. 

 

An early example 

But it was Wodehouse himself who 

inadvertently created many of the more 

complex difficulties, by his approach 

to writing, and his determination to 

maximise the value of any interesting 

plot, character or circumstance.  The 

first example I will refer to resulted 

from one of his visits to the USA 

around the end of the first decade of the 

twentieth century, when he would call 

on publishers to discuss possible 

writing projects and to get ideas for 

plots.  In this instance he was 

encouraged by an American editor to 

broaden the plot of a story, which had 

already been written, to incorporate a 

romantic element. This produced a se-
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cond, very different, novel from what 

was essentially the same basic plot. 

 

The Eighteen-Carat Kid had been 

published in three instalments in The 

Captain magazine in the UK from 

January to March, 1913.  Wodehouse 

was then commissioned by Munsey’s 

Magazine in the USA to add a roman-

tic element, and the resulting longer 

story was given the title The Little 

Nugget and published in The Munsey 

in August 1913, before being publis-

hed by Methuen in the UK, as a book 

with the latter title, on 28 August, 

1913.  There had been 14 characters 

who were physically present at some 

stage in the original version of the 

story – but a further eight were 

introduced along with the romance. 

 

Wodehouse was never a A Gentle-man 

of Leisure  – in any form 

Now you have got the idea, I shall in-

troduce you to an even more comp-

licated story – in even more formats.  

With last year’s Year Book, members 

will have received Bengt Malmberg’s 

translation of A Gem Collector, which 

once again was based on a plot sugges-

ted by an American magazine editor. 

The whole of this short story appeared 

as the fifty-page lead item in Ainslee’s 

Magazine in December 1909. 

 

Six months later, on 11 June, 1910, the 

British weekly magazine Tit-Bits star-

ted publishing a much-expanded ver-

sion of the Ainslee story, as a fourteen-

week serial.  Confusingly, though, it 

was given the title The Intrusion of 

Jimmy, the title of the even longer, full-

length book which had been published 

by W J Watt on 11 May 1910, a month 

before the first Tit-Bits instalment 

appeared.  This American book version 

incorporated new elements of plot, and 

was succeeded on 15 November, 1910 

by the British publication from Alston 

Rivers Ltd, now with the title A 

Gentleman of Leisure. 

 

If that were not enough to ensure con-

fusion, after the original Ainslee appea-

rance of The Gem Collector, Plum 

received an unsolicited approach from 

American theatrical producer William 

A Brady, who suggested it could easily 

be turned into a theatre piece.  On 9 

May, 1910, just two days before its 

book publication, Wodehouse granted 

Isabel Parker Stapleton and John 

Stapleton the exclusive right to employ 

material from the novel in the 

composition of a play, which would be 

entitled A Gentleman of Leisure.  

  

The play opened on 24 August, 1911, 

at The Playhouse Theatre, New York, 

(only the third show to be staged at the 

theatre, which itself had only opened 

on 15 April, 1911), moved to the Globe 

Theatre on 12 September and moved 

again, to the Herald Square Theatre, on 

16 October, 1911.  It is credited with a 

total run of 76 performances. It then 

went on tour, with Cyril Scott in the 

lead role, playing Baltimore in the 

spring of 1912 and reaching the Poli’s 
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Theatre in Washington (with A H van 

Buren in the lead) on 22 July that year. 

 

Finally, with yet another new name, A 

Thief for a Night, it opened at the 

McVicker’s Theatre, Chicago, on 30 

March, 1913, starring John Barrymore 

and Alice Brady, for a five week run. 

 

In keeping with the complex history of 

this item, A Gentleman of Leisure was 

also the title of not one, but two, silent 

movies – that of 1915 being the first 

movie made of a Wodehouse story – 

and not all was going to run smoothly 

with either.  The ‘scriptwriters’ for the 

first, if that is not a contradiction in 

terms for a silent movie, were John 

Stapleton and Wodehouse, with the 

scenario devised by William C De 

Mille. According to Brian Taves in P 

G Wodehouse and Hollywood, the star 

was originally expected to be Henry 

Woodruff, but because of illness, 

Wallace Eddinger took his place.  The 

production company was Jesse L 

Lasky Feature Play Co Inc.  Eight 

years later, a second silent movie was 

made, by Famous-Players-Lasky, dis-

tributed by Paramount, and it appears 

that Wodehouse was not consulted 

about this at all, and played no part in 

its creation.   

 

Post-WWII Difficulties in Finding 

Plots 

When it came to finding new plots, 

most of the successful nineteenthcen-

tury authors had it easy.  Jane Austen 

completed just six novels; the Bronte 

sisters managed seven between them. 

Over in France Gustave Flaubert stop-

ped at eight.  Admittedly Charles 

Dickens, Wilkie Collins and towards 

the end of the century Arthur Conan 

Doyle were more productive, but they 

benefitted from the demand from the 

ever-increasing number of weekly and 

monthly fiction papers which were 

desperate for good new material. 

 

Wodehouse’s writing apprenticeship 

pre-WWI also fed those papers in both 

the UK and the USA and he realised 

just how remunerative regular contri-

butions – whether as a series of short 

stories or as a serialised novel – could 

be. It became his normal way of wor-

king between the wars.  But the down-

side of the intense workload that he 

bore was the risk of plot repetition – no 

matter how well the essence of a plot 

was disguised, or how long there was 

between books using the same basic 

idea, readers and critics would even-

tually spot the similarities. 

 

Thus a common lament in his corres-

pondence with close friends such as his 

daughter Leonora, his Dulwich room-

mate Bill Townend and his long-time 

collaborator Guy Bolton was that he 

needed new plots. He was happy to 

share the royalties for successful ideas 

– much of Love Among the Chickens 

was based on the experience of one of 

Townend’s friends, and even in those 

pre-WWI days, Townend received 

something for his trouble. In later years 

Wodehouse virtually formalised this 
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policy on a commercial basis – he and 

Guy used to swap royalty rights in 

return for mutual assistance in various 

ways.  

  

In the early 1960s, Guy Bolton went to 

see a play while in Paris which he 

mentioned to Plum, presumably sug-

gesting that it had the sort of plot which 

he might be able to turn into a novel.  

Exactly how the subsequent arrange-

ments evolved is unclear, but Wode-

house bought the English language 

rights to the script, and incorporated 

much of the first act in the situation and 

dialogue of the opening chapter of his 

novel Frozen Assets, published in 

1964. 

 

The play, Le Monsieur qui a perdu ses 

cléfs, by Michel Perrin, was presented 

at the Théâtre Edouard VII in Paris in 

1957, and a later production was recor-

ded for French Television and tele-

vised as part of the Au Théâtre ce Soir 

series on Christmas Day in 1976.  Well 

before that, of course, Wodehouse 

obtained an English translation of the 

script, entitled The Man Who Lost His 

Keys. 

 

Wodehouse drew on the script’s 

setting, descriptions and dialogue to 

present a powerful representation of 

post-war French bureaucracy, presu-

mably enhanced by his own expe-

riences of living there in the 1930s and 

1940s.  His character Jerry entered the 

Police Station and soon started to lose 

patience with the Sergeant who did not 

look up or acknowledge his arrival, 

merely carrying on the routine of stam-

ping documents.  After a while, Jerry 

spoke: 

“Pardon, monsieur.” 

“Sir?” 

“It’s about my wallet.  I’ve lost my 

wallet.” 

“Next door.  Office of the Commis-

saire’s Secretary.” 

“But I’ve just been there, and he told 

me to come here.” 

“Quite in order.  You notify him again, 

and then you notify me.” 

“So if I notify him again, he will notify 

me to notify you.” 

“Precisely.” 

“You mean I go to him  . . .?” 

“Just so.” 

“And he sends me to you?” 

“Exactly.” 

“And then you send me to him?” 

“It is the official procedure in the case 

of lost property.” 

Not surprisingly, Jerry’s spirits sank to 

an even lower low. Wodehouse sum-

marised his feelings from his own 

imagination and experience, not from 

Perrin’s script, in a manner which is so 

good it bears repeating: 

 

He perceived that he was up against 

French red tape, compared to which 

that of Great Britain and America is 

only pinkish.  Where in the matter of 

rules and regulations London and New 

York merely scratch the surface, these 

Gauls plumb the depths.  It is estimated 

that a French minor official, with his 

heart really in his work, can turn more 
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hairs grey and have more clients tea-

ring those hairs than any six of his 

opposite numbers on the payrolls of 

other nations. 

 

Do Butlers Burgle Banks? 

Almost as soon as he had finished 

writing Company for Henry early in 

1966, Wodehouse was again searching 

for an idea for his next book, and fin-

ding a distinct lack of inspiration.  This 

difficulty would be resolved by the 

most convoluted means imaginable, by 

courtesy of his friendship with Guy 

Bolton, and resulted in what is proba-

bly the closest Wodehouse ever got to 

writing a genuine crime story, Do 

Butlers Burgle Banks? 

 

At that time, Wodehouse and Guy 

Bolton were neighbours living in Rem-

senberg, and whenever circumstances 

allowed, they would go for daily 

walks, during which they would dis-

cuss the progress, or lack of it, which 

they were each making in their work.  

It seems clear that something had 

caused Guy Bolton to remember a 

1921 Broadway play entitled The 

Nightcap which he had written with 

Max Marcin, and by the end of 1967, 

during most of which period Bolton 

was physically living in Europe, the 

essential plot elements of that play had 

been utilised as the basis for a Wode-

house novel.   

 

It is probable that – either as an inde-

pendent project or after discussion 

with Plum – Guy Bolton first reworked 

The Nightcap from scratch to see if he 

could produce a playscript which 

would be modern enough to warrant 

production. 

   

Guy gave his revised version a 

working title of Money in the Bank, the 

name of a completely different 1946 

Wodehouse novel, but the copy of the 

playscript on which this title appears 

further confuses the sequential analy-

sis.  The title sheet reads: 

 

MONEY IN THE BANK 

A Farce Comedy 

by 

GUY BOLTON 

 

based upon 

Do Butlers Burgle Banks? 

by 

P. G. WODEHOUSE 
Copyright 1968 

 

That Wodehouse was aware of the 

work Bolton was doing on the play is 

shown by some clues in Wodehouse’s 

letters to Bolton of August 10 and 19, 

1966, in the first of which he wrote: 

 

I see what you mean about act one of 

the bank farce. There does seem an 

awful lot to establish. I wish I could re-

member the act better.  It didn’t strike 

me when I read it that there was 

anything wrong.  But if you feel there 

is too much stuff, you may be right.  Is 

the chap who escaped from a French 

prison really necessary?  But I’d like to 

read it again. 
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He added in the letter of the 19th, that 

he wished he ‘could remember more of 

Money in the Bank.  I don’t remember 

anything wrong with the third act’. 

 

The reference to Money in the Bank is 

clear confirmation that ‘the bank farce’ 

mentioned in the earlier letter refers to 

a new Bolton play or outline based on 

The Nightcap, and we have evidence 

that Wodehouse had at least read this 

revised Bolton version, for there is no 

incident of a character escaping from a 

French prison in The Nightcap.  Inci-

dentally, Bolton’s new play includes 

references to both Bertie Wooster and 

Jeeves. 

 

I had access to Wodehouse’s extensive 

hand-written notes and manuscript 

drafts in preparing this article, and a 

few comments are appropriate.  Some 

130 pages show how he developed a 

variety of ideas for the characters and 

plot sequences for his novel. A mino-

rity of pages are dated, and relatively 

few are numbered, so the relative order 

of most of the type-written and holo-

graph pages is unclear. The notes con-

centrates on the second half of the 

novel – Acts II and III as Wodehouse 

continued to refer to them, further evi-

dence of its dramatic origins. 

 

A distinctly possible sequence of events, 

therefore, runs as follows: 

a. During the discussion about pos-

sible plots on one of their daily walks, 

Bolton mentions The Nightcap as a 

possible source for a new Wodehouse 

novel or even for a new play.  Bolton 

offers to rework the play for a modern 

audience, and send it to Wodehouse, 

after which they will decide how best 

to proceed; 

b. Bolton goes off to Europe, but the 

two keep in touch by post on this and 

other projects.  Wodehouse read the 

play, and Bolton wrote to him some 

short time before August 10, 1966, 

drawing Plum’s attention to the comp-

lexity of Act One; 

c. Wodehouse starts drafting out the 

scenario for a novel, retaining in his 

outline the idea of three separate acts; 

d. Wodehouse uses the three act 

concept to develop plot options for the 

novel in the manuscript pages.  His 

starting point was the new Bolton 

adaptation – as shown by the fact that 

he starts by using names of characters 

which appear in that redraft, and not in 

the original 1921 play; 

e. He made many significant chan-

ges in plot details, character names and 

functions, and the order in which 

incidents occurred, while writing about 

his progress in at least eight letters to 

Bolton between 13 April and 4 

September, when he told him that he 

was within half a dozen pages of the 

end of the novel. 

f. Also on 4 September, he confir-

med to his American agent, Peter 

Schwed, that he was within three pages 

of the end, and that it was being 

professionally typed.  After making a 

further late change in December 1967, 

in response to a suggestion from 

Schwed, Do Butlers Burgle Banks was 
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published in the USA on 5 August, 

1968, and in England two weeks later. 

g. Probably at about the same time in 

1968, Bolton registered his redrafted 

play for copyright protection, appa-

rently without making any (or many) 

revisions from his 1966 rewrite to 

reflect Wodehouse’s most significant 

amendments, but still acknowledged 

deference to Wodehouse as shown 

above. 

 

Not many novelists of 86 will have 

been inspired by a Broadway Play of 

almost 50 years earlier in their search 

for a new plot, nor will many have 

explored quite such a different genre, 

for when you see past the Wodehouse 

style, it is clearly a crime story.  The 

whole project is another example of the 

intensity with which Wodehouse app-

roached his art, and the mastery which 

he applied to it, and demonstrates why 

nothing with which he was involved 

should ever be considered straight-for-

ward, or ‘simple’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

From these examples we can see at 

once that the history of some of our 

much-loved novels is far more com-

plex than their plots.  Fortunately, most 

of us are content with just reading the 

books, and not worrying about their 

history. If you stick to Swedish 

translations, I suspect that only one of 

the UK or the USA version of each 

book will have been translated, so the 

potential for differ-rent titles for two 

English language versions may be 

minimal. 

 

But if you read the books in English, 

and you think you have found a title 

you haven’t read before, just take a 

little care to make sure it is not a book 

that you have on your shelf already, 

renamed for publication in the other 

country! 
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HANS MAGNUS BREHMER  
 
MITT FÖRHÅLLANDE TILL WODEHOUSE 
Om välknutna flugor, gamla fastrar och språkets avgörande roll i ett 
sofistikerat samhälle 
  
Det var i början av nådens år 2020 som 

vår dyre PlommonBroder Bengt Malm-

berg, helt ogenerat och med en sprez-

zatura som närmast för tankarna till 

The Honourable Galahad Threep-

wood, (Ni vet, karln som aldrig gick 

till sängs innan han hade fyllt 50) fram-

ställde förslaget att undertecknad kun-

de dela med mig av mitt förhållande till 

den store Mästaren. Hedrad och rörd, 

tog jag mig utmaningen an, och med 

förhoppningen att icke förspilla läsa-

rens dyrbara ungdom, bjuder jag så till 

bords till dånande tuba och obstinat 

klarinett. 

 

Nåväl, nu undrar Ni kanske vem un-

dertecknad är, och om hur mitt förhål-

lande till P.G. Wodehouse ser ut? Så 

bra, och vilket fantastiskt sammanträf-

fande, för jag hade precis tänkt att 

berätta vem jag är, och hur mitt för-

hållande till P.G. Wodehouse ser ut! 

  

På 1960-talet bodde vår familj i Rosla-

gens famn på den blommande ö, där 

vågorna kluckar mot strand. Jag föddes 

dock på Akademiska Sjukhuset i Upp-

sala, men vill ändå beskriva mig som 

tvättäkta och infödd Rospigg. I denna 

betydelse lägger jag mindre vikt vid 

Speedway och mer vid Albert Eng-

ström. Notera dock att vare sig Albert 

Engström eller exempelvis Evert 

Taube var äkta Rospiggar, utan födda 

fruktansvärt utsocknes, trots att båda 

senare i sina värv kapitaliserade på 

detta paradis.  

 

Drygt 30 år senare skulle jag återvända 

till denna förtjusande plats på jorden, 

när jag förvärvade mig själv ett under-

bart ställe på Rådmansö utanför Norr-

tälje. Då hade jag hunnit växa upp, pas-

serat min värsta Sturm und Drang-

period, avklarat både militära befäls-

skolan i Karlsborg, en ekonomexamen 

i Stockholm och kommit en bit in i kar-

riären som managementkonsult med 

inriktning på marknadsföring och 

varumärken. En karriär som sedan tog 

mig ut i världen, till ett 60-tal länder, 

och där jag även kom att bo och verka 
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från Taiwan, Belgien, Hong Kong och 

nu Danmark.  

 

Mina första minnen av den store Mäs-

taren inträffar så pass sent som under 

gymnasiet. Ja, jag skäms, jag gör det, 

och borde väl i sanning ta upp denna 

miserabla uppväxt med mina föräldrar, 

den pensionerade Rektorn och den 

pensionerade Lärarinnan. Annars hade 

mina föräldrar ett fint bibliotek, och 

inte minst Mor såg till att uppmuntra 

god litteratur för mig och mina bröder. 

Dock på tok för lite Wodehouse! 

  

När jag däremot väl hade upptäckt 

honom, blev jag snabbt förälskad. Jag 

har svårt att minnas i vilken ordning 

storverken konsumerades, men tidiga 

böcker var exempelvis Blixt & 

Dunder, Psmith ordnar saken, En 

Pelikan på Blandings och Ring på 

Jeeves. Jag läste dem både på engelska 

och i svensk översättning, och håller 

med Johan Hakelius om att Birgitta 

Hammars översättningar nästan lycka-

des med konststycket att höja verks-

höjden i plommonskörden, i vissa fall.  

Sedan har jag samlat på mig Wode-

houseböcker efter bästa förmåga, och 

har svårt att rangordna dem, även 

mellan exempelvis Jeeves/Wooster 

och böckerna om Blandings. Jag älskar 

dem alla. En svaghet i sammanhanget 

är att jag inte spelar golf, så ska jag 

nedprioritera några av plommonen så 

får det bli dessa alster. Men inte på 

sakliga eller litterära grunder givetvis. 

Även udda böcker som till exempel 

Den vita fjädern kan jag uppskatta, 

trots att den enligt undertecknad inte 

alls håller samma klass som tidigare 

nämnda storverk.  

 

På mina resor runt jorden försöker jag 

alltid ha minst en Wodehousebok med 

i portföljen, och var man än är, är det 

en fröjd att slå upp ett kapitel till 

morgon-Champagnen eller kvälls-

Cognacen, och förirra sig in bland 

mjölksnipor, feta svin, fastrar, polis-

kaskar, plötsligt mönstrade kavajer och 

Pick Me-ups serverade på silverbric-

kor. ”Alldeles”, som Jeeves hade 

uttryckt saken. 

 

Personligen har jag haft stor nytta av 

mitt förhållande till P.G. Wodehouse, 

både vad gäller stil och finess, inspi-

rerande apparition men framförallt ett 

underhållande språk. I ett någorlunda 

intellektuellt hem, påverkad under 

uppväxten av föräldrar och släktingar, 

inklusive tre fastrar, varav två fort-

farande är i livet och som alla hade 

passat utmärkt i en Wodehousebok, in-

ser jag mina kopplingar till en mer 

konservativ och traditionstyngd sam-

hällsanda. Och jag älskar den! Jag 

känner mig hemma, hemtam, naturlig 

och tillfreds i den.  

 

Som mångårig toastmaster, som fler-

faldig bestman på bröllop, och som 

talare i både professionella och privata 

sammanhang, för att inte tala om för-

fattare till flertalet inlägg och artiklar i 

olika sammanhang, är det en ynnest att 

kunna hämta inspiration hos den store 

Mästaren. Hur många morgnar runtom 
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i världen har jag inte vaknat och känt 

mig som en miljon dollars, för att citera 

Bertie Wooster? Bara för att kort 

senare inse att utan en Jeeves’ Pick-

me-up, kommer världen sannolikt att 

snart ”explo-fan-ta-mig-dera”, för att 

citera en ljudingenjör i Nacka. 

 

Ta något så grundläggande som var-

daglig klädsel till exempel. Varför har 

samhället förfallit så till den grad i 

detta avseende, att de mest (enda?) väl-

ekiperade herrarna idag är TV-spor-

tens programledare? En gentleman kan 

välja att alltid bära kavaj till att börja 

med, och när man då ändå vandrar på 

de upplystas väg, varför inte applicera 

en elegant näsduk i bröstfickan? Svå-

rare än så behöver det inte vara. Du kan 

ursäktas både jeans och tennisskor, om 

Du bara signalerar ett uns av värdighet 

och ansträngning.  

 

Ett par välputsade skor och pressade 

byxor lyfter direkt mannen till en an-

ständig nivå. Slips blir alltmer ovanligt 

i dagens förtappade tillvaro, trots att 

ingen mig veterligen kunnat påvisa en 

högre vinstmarginal i näringslivet till 

följd av denna andefattiga trend? Vi 

som fortfarande sliter i vårt anletes 

svett har ett ansvar här, och slipsens 

skandalösa utmarsch är bara toppen på 

isberget. 

 

För att inte förlora min kompetens har 

jag i tre dagar denna vecka, bemödat 

mig med att knyta en klassisk fluga. 

Mitt genanta fipplande första gången 

ersattes av viss färdighet den andra 

gången, och idag gick det ganz ge-

schwind som i gamla dagar! Då när jag 

var bjuden regelmässigt på smoking-

baler, och kunde knyta den perfekt 

även utan spegel och i gången på 

Singapore Airlines, strax innan land-

ning i Hong Kong. 

 

Men vad jag sedan länge kunnat kons-

tatera är att den manuellt knutna flugan 

är ett kraftfullt vapen! Den väcker upp-

märksamhet. Den signalerar klass. Den 

imponerar. 

 

När jag 2018 i Madrid, under WRC 

World Retail Congress, valde uppträda 

i perfekt knuten fluga en av de 3 dagar-

na, blev jag fysiskt stoppad två gånger 

i kongressalen av kvinnor som med 

glädje och himlande ögon gav mig 

komplimanger för min ”fabulous 

bowtie”. Den gamle legenden och en-

gelske gentlemannen Michael Poynor, 

kom fram till mig och sade att han 

aldrig sett en så tjusig bowtie bäras upp 

med bättre värdighet! ”Churchillian”, 

var hans sammanfattning. 

 

Idag, i Köpenhamn och på väg hem 

från ett möte på vårt kontor blir jag så 

tilltalad av två personer, en äldre herre 

och en yngre dam, som var för sig ger 

mig komplimanger för min fina fluga. 

Båda med illa dold glädje, Duplantis-

ögon och gapande munnar(?). 

 

Har världen kommit dithän, att vi va-

dandes i stillös och utslätad kamp för 

socialism, björkfanerat böjträ och folk-

tandvårdens väntrum, påkostade bro-



30 

 

schyrer om tarmsjukdomar och ned-

hasade jeans med sneakers, inte längre 

ens kan erinra oss hur man ekiperar sig 

med den äran? 

 

Fram för promenadkostymer, bädd-

jackor, fodrade morgonrockar, rökroc-

kar, vita mässjackor och flanellbyxor 

med pressveck.  

 

Med både språk och ekipering inspire-

rad av P.G. Wodehouse, kommer livet 

att gå Dig till mötes käre läsare. Du 

kommer finna Dig överst på prispallen 

allt som oftast, och i de mest oväntade 

sammanhang. Som när jag, inspirerad 

av ett Gally Threepwoodskt förhåll-

ningssätt, plötsligt stämde upp i Gun- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nar Wennerbergs Gluntarnes ”Här är 

Gudagott att vara” på svenska, i en 

privat vinkällare i Spanien, som förära-

de mig en unik flaska spanskt starkvin 

från 1954. 

 

Jag har haft mycket roligt i mitt liv, och 

Wodehouse har påfallande ofta varit en 

trogen följeslagare i dessa samman-

hang. En fantastisk förälskelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Böcker som omnämns i Sara Granaths artikel sid 16-19 

***** 
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M. TERESE GRAHN 
 
HUR JAG FANN PLUM 
 

Jag är uppväxt i ett hem med många 

böcker. Vi har alltid haft stora bok-

hyllor fyllda med spännande bokryg-

gar. Då och då sorterade mamma om 

samlingen. Efter författare, titel eller 

färg. Det var väldigt tillgängligt och 

tillåtande att prata om böcker. Ibland 

drog mamma ut en bok och sa ”Den här 

är rolig!” eller ”Den här är ruggig!” 

eller ”Den här måste du läsa!” Bland 

alla dessa litterära alster fanns natur-

ligtvis Pelham Grenville Wodehouse.  

 

När jag var 15 år fick vi i uppdrag i 

Litteraturvetenskapen att välja en hu-

moristisk bok som vi sedan skulle 

skriva om så den fick ett sorgligt slut. 

Jag valde ”Ring for Jeeves”. Den stod 

i mina föräldrars hylla. Mamma re-

kommenderade den och sa att det 

skulle bli min första bok i en enorm 

litterär värld. Min lärare påpekade att 

boken var lite gammaldags och att jag 

kanske inte skulle uppskatta den. Jag 

påpekade då att vi började terminen 

med att läsa Decamerone. Om den 

klarade att åldras 750 år kunde nog PG 

Wodehouse klara 50 år. Och vad rolig 

jag tyckte den var! Jag slukande den 

nästan i en enda sittning. Jag minns 

inte riktigt hur jag skrev om den. 

Kanske lät jag Kapten Biggar pantsätta 

Fru Spottsworths smycke. Men ett 

intresse var väckt. Ett intresse för, vad 

jag snabbt skulle upptäcka, en hel 

uppsjö med fantastiska böcker som 

tillfredsställde mig som anglofil. I 

bostaden fanns redan ett antal av dessa. 

På Ystads välsorterade bibliotek 

hittade jag flera andra.  

 

Mamma introducerade mig också till 

TV-serien Jeeves & Wooster från 90-

talet och denna spelades upp otaliga 

gånger. Jag var en 15-åring som kärat 

ner mig i Wodehouse. Det var inte ett 

intresse jag kunde dela med mina 

jämnåriga kamrater. Det fick vara mitt 

eget. Det blev en kärlek jag närde och 

höll nära mitt hjärta. Flera böcker har 

jag läst och lyssnat om flera, flera 

gånger. De blev vänner som jag väldigt 

gärna återbesökte. Jag drogs till det 

naiva. Det humoristiska. Jag drogs till 

en värld där man kunde lösa sina 

problem med fyndigheter och hispiga 

planer. Kanske var det just för att jag 

var 15 år, en ålder fylld med oro och 
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ångest, som gjorde att jag ville sugas in 

i dessa böcker. 

 

Vi hoppar framåt 14 år. Jag är 29 år 

gammal. Förtjusningen över Wode-

house är nu mera en stabil kärlek som 

alltid finns i bakgrunden. Han är en 

husgud hemma, men jag besöker kans-

ke inte mina litterära vänner i böckerna 

lika ofta. Det är fortfarande få i min 

ålder i min närhet som känner till böc-

kerna och karaktärerna tillräckligt 

mycket för att kunna ha en diskussion. 

Utan detta lades Wodehouse lite i 

dvala. Så när jag såg att podcasten 

Snedtänkt skulle handla om just PG 

Wodehouse spratt det till i hjärtat. Ett 

helt program om min Wodehouse! Det 

var en fantastiskt fin lyssning. Där fick 

jag också informationen om Wode-

houseSällskapets existens och jag kas-

tade mig ut på internet för att bli 

medlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år har det gått 15 år sedan jag läste 

min första Wodehouse. Det kanske är 

få år i jämförelse med många andra i 

det fantastiska litterära sällskap jag nu 

är medlem i. Jag tänker dock att det 

också är något positivt att historierna 

lever vidare även i min generation. För 

tre år sedan fick jag en dotter. När jag 

satt uppe på nätterna med en ledsen 

bebis brukade jag sätta igång Jeeves & 

Wooster på TV. Jag berättade allt som 

skedde i avsnitten. Alla roliga miss-

förstånd och förlovningar som drab-

bade stackars Bertie. Min dotter blev 

lugnad av min röst och slutade gråta 

för att kunna lyssna. Vem vet? Au petit 

bonheur la chance ska hon också läsa 

en komedi på gymnasiet. Och kanske 

kommer jag då dra ut ”Ring For 

Jeeves” och säga ”Den här är rolig! 

Den måste du läsa!” Och visst blir man 

lite avundsjuk vid tanken på att 

uppleva hela den världen skapad av PG 

Wodehouse på nytt. 
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TOMAS PRENKERT 
 
MÄSTAREN OCH UTTOLKARNA   
En resa med utvikningar  
 
Det finns två noveller av Wodehouse 

som har översatts av båda våra stora 

översättare, Vilgot Hammarling och 

Birgitta Hammar. På senare år har jag 

ägnat mig lite åt översättningsprob-

lem och jag ville se vilka skillnader 

som fanns mellan deras hantering av 

samma original. Oväntade upptäckter 

väckte nya frågor och jag fick söka 

svar också i andra texter. Svaren 

väckte i sin tur nya frågor, och det blev 

en betydligt längre resa än jag tänkt 

mig.  

 

De noveller jag syftar på ovan är: ”The 

Crime Wave at Blandings” (Saturday 

Evening Post, Oct 1936; Strand, Jan 

1937; ”Lord Emsworth and Others”, 

1937) och ”Bingo and the Peke Crisis” 

(Saturday Evening Post, May 1937; 

Strand, June 1937; ”Eggs, Beans and 

Crumpets”, 1940).  

Hammarlings tolkningar ”Mästerskyt-

tarna på Blandings” och ”Bingo och 

pekingeserkrisen” trycktes båda i Vårt 

Hem, i nr 32 1937, respektive i nr 6 

1938. Den förstnämnda trycktes också 

i ”Bland lorder och drönare” 2011.  

Hammars tolkningar ”Våg av brotts-

lighet på Blandings Castle” och ”Bin-

go och pekingeskrisen” kom ett dussin 

år senare och trycktes båda i Bonniers 

antologi ”Alla tiders Wodehouse” 

1950. 

 

I sitt förord till ”Wodehouse om Wode-

house” (1981) (i engelsk version i 

Jeeves 2011) öste Georg Svensson väl-

förtjänt beröm över dessa två svenska 

interpreter och deras stilistiska för-

mågor. Bo Westin och Bengt Malm-

berg gjorde samma sak i Jeeves (2000 

respektive 2008). Bengt citerade Jolo 

som i en recension 1947 menade att 

Hammarling ofta var mer trogen Plums 

originaltext än Hammar, som tog sig 

lite större friheter. Det stämde med min 

uppfattning. I Blandings Blandning 

(2006) gjorde Bengt också en kort jäm-

förelse mellan deras tolkningar av 

”The Crime Wave at Blandings” och 

ansåg att Hammarlings stil nog ligger 

en aning närmare originalet. 

 

När jag började syna ”Mästerskyttar-

na på Blandings” och ”Våg av brotts-
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lighet på Blandings Castle” mot origi-

naltexten blev jag överraskad: Jag upp-

täckte textpartier som Hammarling, 

men inte Hammar, hade utelämnat! 

Det visade sig vara likadant i Bingo-

novellen. Jag hade förväntat mig att 

finna att Hammarling återgav original-

texten mer troget, men fann att när det 

gällde textens fullständighet var det 

tvärtom. Hur hade jag fått denna åsikt 

om närhet till originalet, som visade 

sig vila på lösan sand? 

 

Jag fann att i dessa noveller hanterade 

de två översättarna Plums allusioner på 

olika sätt. En koll i några av de böcker 

de översatt visade samma skillnader. 

Plum använder ju ofta allusioner på 

brittiska, romerska och andra klassi-

ker, ibland öppna, ofta dolda, ofta 

roligt förvrängda, ibland roliga bara för 

att Plum placerade dem i ett helt 

”galet” sammanhang.  

Hammarling såg kanske inte allu-

sionerna som väsentliga inslag i Plums 

författarstil, för de textpartier som han 

uteslutit i sin översättning innehöll ofta 

just sådana allusioner. Ibland verkade 

han inte heller upptäcka dolda allu-

sioner. Ett exempel: Plum citerade 

Psaltaren: ”Why skip ye so, ye high 

hills?”. Detta översatte Hammarling 

banalt: ”Vad hoppar du för?”  

Hammar däremot verkade se Plums 

allusioner som viktiga. Allusioner till 

engelska författare som inte är så 

välkända i Sverige hanterade hon på ett 

annat sätt. I stället för att som Ham-

marling utesluta en sådan allusion eller 

översätta den ordagrant, så bytte hon 

ofta ut den mot en allusion till någon 

svensk klassiker, exempelvis Tegnér, 

Heidenstam, Lidner, Kellgren, Karl-

feldt, men också till mer sentida skri-

benter som Rolf, Olrog och Alice 

Tegnér. Hon ”försvenskade” allusio-

nen. Exempel finns i min artikel 

”Varför läsa Plum på svenska om man 

är fena på engelska?” (i Jeeves 2017, 

samt på fliken Artiklar på hemsidan 

www.wodehouseforskning@weebly.com)  

 

Jag kan förstå anglofiler som stör sig 

på dessa försvenskningar. Tolkningar-

na känns mindre brittiska. Men även då 

man läser en svensk översättning så är 

miljön, och kontexten typiskt brittisk, 

och jag störs inte, utan roas, av att den 

svenska versionen kreativt anknyter till 

en svensk litterär referensram.  

 

Hammarling höll sig striktare, inte till 

Plum, men till det brittiska. Han gjorde 

inga svenska allusioner, men i stället 

uteslöt han alltså bland annat citat/ 

allusioner till mera okända författare. 

Senare i studien upptäckte jag att han 

gjorde på samma sätt också i böcker, 

och till exempel hoppade över ungefär 

två procent av originaltexten i ”Åska i 

luften” och ”Bill erövraren”! 

 

Vilket sätt att hantera problemet är 

mest ”troget” Plums text och intentio-

ner? Hammarling begick ”brottet” att 

utelämna text. Hammar begick i stället 

”brottet” att försvenska allusioner, och 

därmed avvika från den brittiska litte-

rära kontexten. Jag tycker att Hammar 

ofta hittat lysande svenska allusioner, 
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helt i Plums anda. Ibland finner jag 

hennes svenska allusion roligare än 

Plums original. Men för att man ska 

uppfatta roligheten förutsätter det för-

stås den beläsenhet i äldre svensk 

litteratur som vi fick som var gymna-

sister på 50-talet. Hammars svenska 

allusioner går mina barnbarn förbi! 

 

Det är kanske till syvende och sist en 

smakfråga. Jag upplevde en viss besvi-

kelse då jag upptäckte att Hammarling 

gjort uteslutningar av så pass omfattan-

de textpartier och även gjort samman-

fattningar och omredigeringar. Över-

sättaren ägnar sig då åt en sorts ”cen-

sur” som jag inte gillar. Att byta ut en 

allusion med brittisk referensram mot 

en svensk allusion med liknande inne-

börd, ser jag däremot mer som ett 

försök att återskapa en engelskspråkig 

läsares läsupplevelse hos en svensk-

språkig läsare. 

  

En annan skillnad: Plums alluderar 

med förkärlek till Bibeln. Allusionerna 

är ofta dolda och det krävs viss 

förtrogenhet med Bibeln av läsare och 

översättare för att identifiera dem. 

Gemene man har numera inte läst 

Bibeln i samma omfattning som förr. 

Hammarling var kanske inte särskilt 

bibelsprängd och det förefaller mig 

som att han ibland inte insåg att en 

lustig eller ”konstig” formulering hos 

Plum kunde bero på att det är en bibel-

allusion. Exemplet på förra sidan från 

Psaltaren visar att han ibland själv 

översatte formuleringar från King 

James Bible i stället för att citera den 

svenska Bibeln. Hammar var bättre på 

att upptäcka bibelallusioner och använ-

de formuleringarna i 1917 års Bibel-

översättning. En svensk bibelläsare får 

då chansen att känna igen sig. Använd-

ning av den svenska Bibelns formule-

ringar innebär också ett slags för-

svenskning av texten. När Plum citera-

de King James Bible så är det för mig 

trohet mot hans intention att citera ur 

1917 års svenska Bibel. 

 

En tredje förklaring till min förut-

fattade mening om Hammarling och 

Hammar är sannolikt att Hammar ofta 

skickligt bytte ut engelska idiomatis-

ka uttryck mot svenska. Jag behöver 

bara nämna hennes ”så vill jag vara 

skapt som en nors” i stället för till 

exempel ”I’m dashed if”. Jag insåg att 

sådana svenska idiom också bidragit 

till att förstärka intrycket av att Ham-

mars tolkningar för mig kändes något 

mindre ”brittiska”.  

 

Dessa faktorer hade fått mig att under-

medvetet tänka: den tolkning som är 

mest ”brittisk” är mest trogen origi-

naltexten. Jag insåg att denna tanke 

var förenklad och att jag bortsett från 

andra aspekter på vad ”trohet” mot 

Plums original innebär, som exempel-

vis ”fullständighet”. 

 

Tillbaka till de två novellerna. Ham-

marling uteslöt alltså textpartier, vilket 

Hammar inte gjorde. Men det var inte 

enbart på detta sätt som jag fann Ham-

mar mer trogen mot Plums original-

text. Jag fann dessutom att Hammars 
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formuleringar ofta låg närmare Plums 

anda och också var mer ordagranna.  

 

Vid granskningen skrev jag ner mina 

observationer av översättningarna av 

”The Crime Wave at Blandings” och 

”Bingo and the Peke Crisis” och 

därefter analyserade jag skillnaderna 

ur följande aspekter:   

– Avsnitt som saknas.  

– Ålderdomliga ord och ordformer. 

– Ordval och formuleringar.  

– Följsamhet mot originalets språk-

liga stil. 

– Tolkning av uttryck, idiomatiska 

och andra.  

– Hantering av allusioner, öppna och 

dolda.  

– Ordlekar, överförda epitet.  

På punkt efter punkt fann jag att Ham-

mars text ofta låg närmare Plums origi-

nal. I artikeln ”Vilgot Hammarling och 

Birgitta Hammar, olika tolkningar av 

samma Wodehousetexter” (hemsidan 

ovan) har jag redovisat dessa observa-

tioner. Nu var jag inte förvånad längre, 

men hade en massa frågor. Främst fun-

derade jag kring Hammarlings uteslut-

ningar av text. 

 

En första hypotes: Kan orsaken vara att 

Hammarling översatte tidskriftsver-

sioner, som kanske var förkortade? Så 

var det inte. Jag kollade originalen i 

Saturday Evening Post och Strand och 

de strukna avsnitten finns i såväl tid-

skrifterna som i bokversionerna. 

 

Kunde det vara en redaktör på Vårt 

Hem som var skyldig, kanske på grund 

av brist på spaltutrymme? I så fall finns 

det kanske strykningar också i de andra 

fyra novellerna som han publicerade i 

Vårt Hem, men däremot rimligen inte i 

böckerna som utgavs på ett annat för-

lag? Jag granskade därför också de 

övriga fyra noveller som Hammarling 

översatt. (Se ”Hammarlings tolkningar 

av Wodehousenoveller”, samma hem-

sida.) I alla finns strykningar men om-

fattningen varierar från novell till 

novell. I ”Anselm får sin chans” 

(”Anselm Gets His Chance”) är bara 

ett par meningar strukna. ”Kärlek i 

brunnssalongen” (”Romance at Droit-

gate Spa”) är den mest omarbetade. 

 

Texten i strykningarna i novellerna 

hade ofta liknande karaktär, så jag fann 

det sannolikt att Hammarling själv 

gjort dem. Varför? En förklaring skulle 

kunna vara att novellerna publicera-

des i en veckotidning vilket inte ansågs 

seriöst. Den ”kolorerade veckopres-

sen” var ett hatobjekt för många intel-

lektuella. Kanske var Hammarling där-

för inte så noga med dessa texter och 

tillät sig strykningar som han inte 

skulle ha gjort i en bok, till en annan 

läsekrets? Därför gick jag vidare med 

att granska också de sex böcker som 

han översatte åt Bonniers. Detta är do-

kumenterat i artikeln ”Hammarlings 

översättning av sex Plumböcker” 

(samma hemsida). Även i böckerna har 

han strukit avsnitt i originaltexten, men 

i mycket skiftande omfattning!  

 

Jag studerade de strukna textpartierna 

både i novellerna och böckerna för att 
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se om det fanns mönster i uteslut-

ningarna och jag fann en del gemen-

samma drag i många av dem. De 

strukna partierna innehöll exempelvis:  

- Allusioner, speciellt till i Sverige 

mindre kända engelska författare. 

- Allusioner till Bibeln. Under studien 

växte en allt starkare känsla fram hos 

mig: att Hammarling inte var särskilt 

road av Plums allusioner till Bibeln 

och gärna blundade för dessa. Ham-

marlings inställning till religion och 

religiositet är för mig obekant, men 

detta är dock en del av vårt kulturarv 

också i Sverige och Wodehouse använ-

de mycket medvetet allusioner på Bi-

beln. Därför saknar jag dem om de inte 

finns med i den svenska versionen. Jag 

tycker också att Hammarling då han 

upptäckte bibelcitat borde ha använt 

formuleringarna i 1917 års svenska 

Bibel, för att ge svenska läsare chansen 

att upptäcka dem, och dessutom borde 

ha kollat att bibliska namn får korrekt 

stavning enligt den svenska Bibeln.  

- Avsnitt som refererade till företeelser 

som är typiska för engelskt liv och 

samhälle, men inte så kända i Sverige. 

- En del svåröversatta lekar med engel-

ska språket och grammatiken.  

- Han uteslöt aldrig något som påver-

kade handlingen. Den farsartade intri-

gen ansåg han tydligen vara ”helig”. 

 

De gemensamma dragen i uteslutna 

textavsnitt i såväl noveller som böcker 

menar jag styrker att det var Ham-

marling själv som gjorde dem. Det 

fanns tydligen inslag i Plums texter 

som han ansåg vara mindre viktiga att 

vidarebefordra till svenska läsare. Han 

löste en del av sina översättningsprob-

lem med att göra Alexanderhugg. 

 

I böckerna ”Åska i luften” och ”Bill 

erövraren” tillät han sig att sortera bort 

mycket av originalens text, runt sju-

åtta sidor totalt i båda fallen. I ”Jeeves 

klarar skivan” är strykningarna mindre 

omfattande. I ”Psmith ordnar saken”, 

”Blixt och dunder” och ”Tack, Jee-

ves!” är han mest trogen originalen, 

med förhållandevis få strykningar.  

  

Gjorde Birgitta Hammar strykningar? I 

de två jämförda novellerna fann jag 

ingen. Av alla de böcker hon översatte 

har jag granskat ett stickprov på åtta. 

Strykningar förekommer, men jäm-

förelsevis är de både mycket fåtaliga 

och mycket korta. Hon har exempelvis 

någon gång utelämnat en oöversättlig 

ordlek. Men i de flesta böckerna hitta-

de jag inga strykningar alls. Allusioner 

då? Hon har noggrant tagit vara på 

dessa och bara utelämnat någon en-

staka, medan hon däremot som sagts 

ovan bytt ut en del av dem mot allu-

sioner till svenska författare. ”Nära 

ögat” (1941) (”The Luck of the Bod-

kins”) är ett undantag, där hon för en 

gångs skull faktiskt har missat flera 

allusioner på Bibeln. 

 

Hammar avlägsnade sig ibland från 

Plums text inte genom att stryka, utan 

tvärtom genom att göra egna tillägg. 

Hammarling gjorde också detta, men 

mycket mer sällan. Plum använde ofta 

överförda epitet (t.ex. tände en tankfull 
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cigarett), och Hammar lade ibland in 

egna överförda epitet och ordlekar 

också när de inte fanns hos Plum. De 

är oftast så kongeniala med Plums stil 

att många svenska läsare troligen inte 

inser att formuleringen inte är Plums, 

om man inte har koll på originalet. För 

mig är hon därför trogen Plums ”ande-

mening” och stil. Ett exempel: En av 

mina favoritmisstolkningar av Bibeln 

är faktiskt inte Plums utan Hammars. I 

”Smycken, tycken och Monty Bod-

kin”) låter hon Monty säga: ”Jag gju-

ter nytt vin i gamla läglar” där Plum 

inte gjorde någon allusion: ”I bring a 

fresh mind to the job”. 

 

Hammarling använder oftare gammal-

dags ord och uttryckssätt än Hammar. 

Men det viktigaste är förstås hur väl 

tidsatmosfären i den svenska översätt-

ningen överensstämmer med Plums 

original. Jag fann Hammarlings språk 

ibland mer ålderdomligt och högtra-

vande än språket i Plums original. I 

dialoger använder många av Plums 

personer ett ledigt talspråk där Ham-

marlings tolkning kan ha drag av 

skriftspråk. Språket i Plums dialoger 

beror ju mycket på vem som talar. 

Beach uttrycker sig mycket värdigt, 

lord Emsworth betydligt ledigare, 

medan yngre personer använder inslag 

av slang. I de två noveller där man 

direkt kan jämföra dem fann jag att 

Hammar ofta träffade tonen lite bättre. 

 

En detalj är Hammarlings användning 

av pluralformer av verb, som: de skola, 

vi äro, alla sågo, de gingo. 30-talet, då 

Hammarling gjorde sina översättnin-

gar, var en brytningstid för svenska 

språket. De flesta skönlitterära svenska 

författare övergav då pluralformer av 

verb, många gjorde det redan tidigare. 

Hammarling var journalist på DN. 

Denna tidning övergav pluralformer av 

verb först 1943. Han var alltså van att 

använda pluralformer, men valde ändå 

oftast att inte använda dem i novel-

lerna. Men han var inte konsekvent, 

inte ens i samma novell. Plum använ-

der ibland högtravande språk och 

ålderdomliga ord som stilmedel, men 

när Hammarling använder pluralfor-

mer har det inget samband med detta. I 

”Mästerskyttarna på Blandings” finns 

ganska många verb i pluralform. I de 

andra novellerna var det mer blandat.  

 

I ”Psmith ordnar saken”, den först 

utgivna boken, använde han inte plu-

ralformer, men i nästa bok, ”Blixt och 

Dunder”, är däremot pluralformer 

dominerande. Märkligt! Kan han möj-

ligen ha översatt ”Blixt och dunder” 

tidigare än ”Psmith ordnar saken” och 

då använt de verbformer han var van 

vid från DN? Georg Svensson på 

Bonniers skrev i ”Minnen och möten” 

(1987): ”Hans översättning (Psmith 

ordnar saken) blev en omedelbar succé 

och han fick följaktligen fortsätta med 

Summer Lightning”, så enligt Svens-

son stämmer inte denna hypotes. Vi lär 

inte få svar på denna mystifikation. 

I min Plumvärld tronar Hammarling 

och Hammar sedan gammalt på varsin 

piedestal som superba Wodehousetol-

kare. Jag fick nu omvärdera Hammar-
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ling lite grann. Han är kvar på sin 

piedestal, men hans gloria hamnade 

lite grann på sniskan, förlorade lite av 

sin forna glans.  

 

Upptäckten av Hammarlings stryknin-

gar av allusioner med mera var en 

besvikelse. Men, i sina bästa stunder, 

främst i romanerna ”Psmith ordnar 

saken” och ”Tack, Jeeves!” är Ham-

marling en lysande Wodehouseinter-

pret. Trots strykningarna tycker jag att 

också ”Mästerskyttarna på Blandings” 

och ”Åska i luften” är roliga och 

läsvärda. Ibland lyckas han också 

bättre än Hammar att finna ”le mot 

juste”. Ett exempel är uttrycket 

”wheels within wheels”. (Se mitt andra 

bidrag i årets Jeeves.) 

 

Georg Svensson skrev i sitt företal till 

”Wodehouse om Wodehouse” (1981): 

”Jag har verkligen roat mig med att 

mening för mening, punkt för punkt 

jämföra version Wodehouse med ver-

sion Hammarling och jag måste be-

känna att såvitt jag kunnat se har dessa 

versioner legat varandra så nära att 

man skulle behöva använda målkame-

ra för att avgöra vem som vunnit lop-

pet.” Om han syftar på ”Psmith ordnar 

saken” eller ”Tack, Jeeves!” så kan jag 

instämma med honom. Men det är inte 

hela ”sanningen”. I ”Bill Erövraren” 

och ”Åska i luften” är strykningarna så 

omfattande att dessa tolkningar knap-

past kan ha ingått i hans bedömning.  

 

Jolo recenserade 1947 Hammars över-

sättning ”Bravo, Jeeves!” och jäm-

förde då Hammar med Hammarling: 

”Han följde smidigare Wodehouses 

strängt taget tidlösa nonsensspråk och 

jargong, drog sig inte för nyskap-

ningar i klassisk svensk studentikos 

spexstil och föll aldrig för frestelsen att 

försöka göra språket lättsamt genom 

nyttjandet av för dagen gångbara och 

skrattknipande slangord.” Med all 

respekt för Jolos åsikt så undrar jag: 

Vilka texter jämförde han med Plums 

original, och hur noga? Mina slutsatser 

blir i alla fall lite annorlunda: 

- ”Nyskapningar”? Jag finner nog att 

detta i ännu högre grad kännetecknar 

Hammar. En del Plumentusiaster anser 

snarare att hon skapade lite väl mycket 

själv, även om hennes formuleringar 

var i hans stil! 

- ”Slangord”? Jag fann också att Ham-

marling mer sällan använde slang, men 

ibland undvek han slang fastän Plum 

själv använde slang! Jag är inte över-

ens med Jolo om vem som smidigast 

följde Plums språk, speciellt inte i 

dialoger där slanguttryck och högtra-

vande språk blandas. 

- Hammarlings strykningar av allu-

sioner och annat kan Jolo knappast ha 

upptäckt? 

 

Jag är ingen språkvetare och detta är 

ingen vetenskaplig forskningsrapport. 

På min hemsida finns som sagt del-

studierna och alla observationer. Väl-

kommen dit på besök! 
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Dansk läsövning 
Udsent i 100 ekspl. av Antikvariat Pinkerton på   
P.G. Wodehouse’s 100-års dag 15 oktober 1981.  
Vignetter af Henry Lauritzen.

  

 
 
BJARNE NIELSEN 
 
TIL FORSVAR FOR BERTIE    

 
Det er et velkendt faktum, at berømt-

heder ofte gøres til genstand for myter. 

Karaktertræk, citater og egenskaber 

mytologiseres og bliver uadskillige fra 

mennesket. Og dog har de måske 

meget lidt med det oprindelige men-

neske at gøre.  

 

Det er alment anerkendt, at det var 

Shakespeare, der skrev Shakespeares 

skuespil. Og det skønt litteraturviden-

skaben gang på gang har bevist, at det 

ikke var tilfældet. Sherlock Holmes 

karakteriseres som oftest med en krum 

pibe samt bemærkningen: "Elemen-

tært, min kære Watson". Og dog findes 

der ikke i Dr. Watsons skrifter belæg 

for nogen af delene. 

 

På samme måde har det i mange år 

været god tone at betegne Bertram 

Wilberforce Wooster - blandt venner 

Bertie - som havende kun et fåtal af 

brikker at flytte rundt med. Det 

antages for givet, at Bertie sov over sig 

den morgen, der blev delt hjerner ud. 

Men har dette sin rigtighed? Er der 

belæg i teksten for denne antagelse? 

Lad os først se på nogle af Berties egne 

udtalelser. I Code of The Woosters 

siger han: ”I can’t do with any more 

education. I was full up years ago”  Og 

senere i samme bog: ”We Woosters are 

pretty quick. I don’t suppose it was 

more than a couple of minutes before I 

figured what she meant. I read her pur-

pose…”  

 

I historien Fixing It For Freddy fra 

Carry On, Jeeves finder vi følgende 

udtalelse: ”Every now and then I get 

what it is idle to pretend is not an 

inspiration. And that’s what happened 

now. I doubt if the idea that came to 

me at this junction would have 

occurred to a single one of any dozen 

of the largestbrained blokes in history. 

Napoleon might have got it, but I’ll bet 

Darwin and Shakespeare and Thomas 

Hardy wouldn’t have thought of it in a 

thousand years". 

 

Det vil allerede her være klart for den 

opmærksomme læser, at der synes at 

bestå en vis diskrepans mellem den 

almindelige vurdering af Berties 

åndsevner og så Berties egne udtalelser 
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desangående. Det må derfor være 

rimeligt at lade tvivlen komme den 

anklagede til gode og undersøge sagen 

nærmere. Lad os til en begyndelse se 

lidt på Berties skolegang og uddan-

nelse. 

 

Allerede i sin drengetid viser Bertie 

udprægede evner for såvel videnskab 

som kunst. Vi ved, at hans forældre og 

deres venner ofte kaldte ham ind fra 

hans muntre leg for at lade ham 

recitere ”The Charge of the Light 

Brigade”. ”Bertie recites so nicely" 

(Jeeves And The Feudal Spirit). Og 

han har åbenbart bevaret sit kunst-

neriske foredrag, for i The Inimitable 

Jeeves får vi at vide, at han også har 

optrådt i amatørteater. 

 

I samme bog fortæller han selv, at han 

i sin første skoletid vandt præmie for 

den bedste samling vilde blomster 

plukket i sommerferien, hvilket tyder 

på såvel botaniske evner som sans for 

det dekorative. Hans klæbehjerne for 

litteratur fornægter sig heller ikke i 

hans drengetid, hvor han vandt præmie 

i bibelkundskab (Right Ho, Jeeves). 

 

Det kan altså ikke undre nogen, at en 

dreng med en så skarp og veludviklet 

hjerne fortsætter sin uddannelse over 

Eton og Oxford. Der er for mig ingen 

tvivl om, at det især er litteraturen, der 

har virket dragende på den unge Bertie. 

Ustandselig dukker både den engelske 

og den globale litteraturs store navne 

op. Bertie kender dem, og han kan 

citere dem. Gang på gang dukker 

Shakespeares navn op, men Bertie ikke 

bare kender ham og citerer ham, han 

forstår og værdsætter ham også. I 

Carry On, Jeeves siger han: ”The older 

I get, the more I agree with Shake-

speare and those other poet Johnnies 

about it always being darkest before 

the dawn and there's a silver lining and 

what you lose on the swings you make 

up on the roundabouts”. 

 

Og fra Right Ho, Jeeves: ”I’ve said it 

before and I’ll say it again, girls are 

rummy. Old Pop Kipling never said a 

truer word than when he made that 

crack about the f. of the s. being more 

d. than the m.”. 

 

I Thank You, Jeeves finder vi føl-

gende replikskifte: 

”…Ironical. Reminds me of that 

thing about Lo somebody's name led 

all the rest.”  

Jeeves coughed. He had that 

informative gleam of his in his eyes. 

”Abou Ben Adhem, sir.” 

”Have I what?, said old Stoker, 

puzzled. 

”The poem to which you allude 

relates to a certain Abou Ben Adhem, 

who, according to the story, awoke one 

night from a deep dream of peace to 

find an angel…”  

”Get out!” said old Stoker, very 

quietly  

”Sir” 

”Get out of this room before I 

murder you.” 

”Yes, sir.” 

”And take your angels with you.” 
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”Very good, sir.” 

The door closed. Old Stoker puffed 

out his breath in a stricken sort of way.  

”Angels!” he said. ”At a time like 

this!” 

I felt it only fair to stick up for 

Jeeves. 

”He was perfectly right” I said. ”I 

used to know the thing by heart at 

school. This cove found an angel 

sitting by his bed, writing in a book, 

don't you know, and the upshot of the 

whole affair was… Oh, all right, if you 

don’t want to hear.” 

I withdrew to a corner of the room 

and picked up a photograph album. A 

Wooster does not thrust his 

conversation upon the unwilling.” 

 

Jo, Bertie kan sine klassikere, og 

han husker sin børnelærdom, og han 

kan bruge den, når situationen kræver 

det. F.eks. husker han sin barndom et 

digt, der handler om drab og lig, og 

meget apropos citerer han: 

”Tum-tum, tum-tum, tum-tumty-tum 

I slew him, tum-tum tum!” 

 

I bogen Very Good, Jeeves er Bertie 

straks klar over, hvem Kaptajn Flint fra 

”Skatteøen” er, og rundt omkring i 

værkerne nævner han både Freud, 

Trotszky og Ship-ShopShopenhauer. 

 

Men Bertie er ikke blot, hvad 

englænderne kalder ”a namedropper”. 

Han læser med omtanke, og han 

vælger sine forfattere med omhu. Dog 

er han ikke for stor til at modtage gode 

råd. I Carry On, Jeeves siger Jeeves til 

ham: ”You would not enjoy Nietzsche, 

sir. He is fundamentally unsound”. Og 

vi har intet som helst bevis for, at 

Bertie senere skulle have fraveget dette 

råd. 

 

I Very Good, Jeeves har vi et godt 

eksempel på, hvorledes Bertie vælger 

sine citater, så de passer til den 

forhåndenværende situation. Desuden 

viser citatet, at Bertie ikke blot læser, 

husker og kan citere, men også 

reflekterer over, hvad han læser. For 

han har jo ret, ikke? 

”… if uncle George wants to marry 

waitresses, let him, say I. I hold that the 

rank is but the penny stamp –” 

”Guinea stamp, sir.” 

”All right, guinea stamp. Though I 

don't believe there is such a thing. I 

shouldn't have thought they came 

higher than five bob.” 

 

Men det var ikke blot på det litterære 

område, at Bertie var suveræn. 

I Very Good, Jeeves finder vi følgende 

replikskifte:  

”I want to have a word with you 

before you meet Mr. Filmer.” (siger 

tante Agatha). 

”Who?” 

”Mr. Filmer. The Cabinet Minis-

ter. Surely even you must have heard 

of Mr. Filmer.” 

”Oh, rather” I said though as a 

matter of fact the bird was completely 

unknown to me. What with one thing 

and another, I’m not frightfully up on 

the personnel of the political world.” 
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Nej mon, for Bertie har væsentligere 

ting at beskæftige sig med. Som jeg har 

vist, er han vidt belæst - ikke blot 

litterært men også fagligt. Det får vi et 

slående bevis for i Very Good, Jeeves, 

hvor den flothed og lethed, hvormed 

han slynger om sig med kemiske form-

ler, lader ane, at denne videnskabelige 

disciplin i ham er gået glip af en stor 

mand. "Hot Scotch-on water was the 

stuff for me - stressing the Scotch, if 

you know what I mean, and going 

fairly easy on the H2O.” 

 

I Right Ho, Jeeves slår han lynsnart 

ned på Tuppy Glossops vrøvl, og med 

fin juridisk skarpsindighed afviser han 

Tuppys anklager om, at han selv skulle 

være forelsket i sin kusine Angela: 

”Besides, isn’t there something in the 

book of rules about a man may not 

marry his cousin? Or am I thinking of 

grand-mothers?” 

 

Det er i samme bog, hans bemærk-

ninger om Jeeves indtræden i værelset 

afslører hans dybtgående kendskab til 

såvel yoga som de ældre Vedaer og 

indisk mysticisme i al almindelighed: 

”He (Jeeves) is like one of those birds 

in India who bung their astral bodies 

about - the chaps, I mean, who having 

gone into thin air in Bombay, reas-

semble the parts and appear two 

minutes later in Calcutta.” 

 

Det er også Bertie, der er fintfølende 

nok til ikke at rette Jeeves, da denne i 

samme bog taler om Conan Doyles 

”fictional detective, Sherlock 

Holmes”. 

 

Men Bertie nøjes ikke med at læse 

andres tanker. Han tænker også selv. 

Og han er kreativ. Han skriver. Det var 

Bertie, der skrev artiklen ”What the 

Well-Dressed Man Is Wearing”, og da 

Jeeves har læst den siger han: ”The 

sock passage is quite in the proper 

vein, sir.” 

”Well expressed, what?” 

”Extremely, sir.” 

Kan man ønske sig højere ros? 

Om livet og kvinderne og Gussie Fink-

Nottle, der tilbringer sin tid med at 

studere salamandre i akvarier siger han 

i Right Ho, Jeeves: ”What a lesson this 

is to us, not to shut ourselves up in 

country houses and stare into glass 

tanks. You can't be the dominant male 

if you do that sort of thing. In this life, 

you can choose between two courses. 

You can either shut yourself up in a 

country house and stare into tanks, or 

you can be a dasher with the sex. You 

can't be both.”  

Hvor klart og knivskarpt udtrykt! 

 

I samme bog er Bertie i bad, hvor han 

finder en legetøjsand. 
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”What with one thing and another, I 

hadn’t played with toy ducks in my 

bath for years, and I found the novel 

experience most invigorating.” 

 

Men Bertie nøjes ikke med denne 

almene, psykologiske betragtning. 

Som den videnskabelige sjæl, han er, 

må han lige fortælle, hvad man gør 

med en legetøjsand, og hvordan man 

gør det. 

 

”For the benefit of those interested I 

may mention that if you shove the 

thing under the surface with the sponge 

and then let go, it shoots out of' the 

water in a manner calculated to divert 

the most careworn.” Dette er en 

”scholar”, der taler. 

 

Det er også i Right Ho, Jeeves, at 

Bertie lige må indskyde en viden-

skabelig forklaring på et i samtalen 

tilfældigt opdukket problem. 

Tante Dahlia fortæller, at onkel Tom 

mener, ”… that all thinking men can 

read the writing on the wall.” 

”What wall?” 

”Old Testament, ass. Belshazzar’s 

feast.” 

”Oh that, yes. I’ve often wondered how 

that gag was worked. With mirrors, I 

expect.”  

Det er atter Bertie the Scholar. 

 

I Code Of the Woosters tænker Bertie 

på Madeleine Basset: ”I remember her 

telling me once that rabbits were 

gnomes in attendance on the Fairy 

Queen and that the stars were God’s 

daisychain.    Perfect    rot,  of   course. 

They’re nothing of the sort.”  

Vrøvl kan Bertie ikke lade gå upåagtet 

hen. 

 

Jeg mener gennem de nævnte eksemp-

ler klart at have vist, at den gængse 

opfattelse af Bertie Wooster i virkelig-

heden hviler på et meget spinkelt 

grundlag. Den her foreliggende under-

søgelse prætenderer dog ikke at være 

fyldestgørende, men det er mit håb, at 

den eventuelt måtte sætte andre 

forskere igang med det rehabilitrings-

arbejde, vi så ganske givet skylder 

Bertram Wilberforce Wooster  

 

Lad mig slutte med et citat, der viser 

Bertie i sit filosofiske hjørne: 

”Life is like that, sir.” 

”True, Jeeves. What have we here?” I 

asked, inspecting the tray. 

”Kippered herrings, sir.” 

”And I shouldn't wonder” I said, for I 

was in a thoughtful mood, ”if even 

herrings haven’t troubles of their 

own.” 

”Quite possibly, sir.” 

”I mean, apart from being kippered.” 

”Yes, sir.” 

”And so it goes on, Jeeves, so it
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GÖRAN BÜLOW                               
 

A MAN OF MEANS 
 
Jag läste om A Man of Means härom-

dagen. Det slog mig att flera teman i 

dessa tidiga historier återkommer 

många gånger i senare romaner och 

noveller. Novellerna, sex till antalet, 

utgavs första gången i UK 1914 i 

Strand Magazine. I bokform utgavs de 

först så sent som 1991 av Porpoise 

Books i UK. För att placera utgiv-

ningen i tiden kan man nämna att 

Something Fresh, den första Blan-

dingsromanen, och Psmith Journalist 

kom 1915, och My Man Jeeves 1919. 

 

Som författare till novellerna anges 

P.G. Wodehouse och C.H. Bovill. Per-

sonligen tror jag att de är skrivna av 

Plum efter det att Bovill hjälpt till med 

idéer till handlingen. Plum tyckte ju, 

som bekant, att själva plotten var det 

svåra att få till; när den var klar skrev 

sig historien av sig själv. För att få ihop 

en handling tog han ju gärna ett gam-

malt pjäsmanus, som han redan skrivit 

utifrån en tidigare roman eller novell, 

och omarbetade till en ny berättelse.  

 

Vem var då denne C.H. Bovill? Han 

hette Charles i förnamn, var född 1878 

och dog 1918. Han var författare, skrev 

sånger och sångtexter för musicals 

både för Broadway och London. Plum 

och Bovill kände varandra sedan de 

båda arbetade på The Globe. En tid 

bodde Plum i Bovills lägenhet. De var 

tillsammans involverade i musicals 

och revyer i London och samarbetade 

alltså med A Man of Means.  

 

Huvudpersonen i de sex berättelserna 

är en ung man som heter Roland Bleke. 

Handlingen är löst sammankopplad 

och några personer förekommer ett par 

gånger. Genomgående tema är att han 

förälskar sig, men ångrar sig och vill 

slippa ur förhållandet. Känns det igen? 

Det löser sig och som grädde på moset 

ökar genom slumpartade händelser 

hans förmögenhet varje gång. 

 

Miljöer som kommer att återkomma i 

senare böcker är bland annat en teater, 

en tidningsredaktion och ett högre-

ståndshem. Några figurer som också 

återkommer senare är en halvskum 

finansman, som säljer aktier i värde-

lösa gruvprojekt, och en likaledes halv-

skum butler, som hjälper Bleke att 
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undkomma en förlovning.  

 

Några udda företeelser är att det före-

kommer ett flygplan, redan 1914, och 

att en av berättelserna har drag av 

politisk satir.  

 

För den som inte har läst A Man of 

Means finns den tillgänglig på nätet. 

Project Gutenberg:  

https://www.gutenberg.org/ebooks/8713 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Madame Eulalie finns novel-

lerna med originalillustrationer i 

versionerna från både Strand (UK 

1914) och Pictorial Review (US 

1916):  

http://www.madameulalie.org/index.

html   

Klicka på ”Items by Title” och 

sedan på ”M” och önskad novell. 
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TOMAS PRENKERT 
 

THERE ARE WHEELS WITHIN WHEELS… 
 

När Monty Bodkin har svårt att för-

klara sammanhang så tar han till detta 

uttryck, men Plum lät också andra per-

soner använda det.  

 

Oxford Dictionary anger innebörden av 

uttrycket: a situation that is difficult to 

understand because it involves com-

plicated or secret processes and deci-

sions. The American Heritage® Dic-

tionary of Idioms: Complex interacting 

processes, agents, or motives. Uttryc-

ket avser alltså att en situation är kom-

plex med oklara orsakssamband, där 

många faktorer spelar in. 

 

En del uppslagsverk anger inget ur-

sprung till frasen. Andra härleder den 

till profeten Hesekiel i Gamla Testa-

mentet, som såg en syn: "… and their 

appearance and their work was as it 

were a wheel in the middle of a wheel." 

(Ezekiel 1:16, King James Bible).” 

… det såg vidare ut som om de voro så 

gjorda, att ett hjul var insatt i ett 

annat.” (Svenska Bibeln, 1917). 

Det finns en mycket känd Negro Spi-

ritual, ”Ezekiel saw the wheel”, från 

den afroamerikanska slavtraditionen, 

som är baserad på detta Bibelställe. 

Louis Armstrong och Woody Guthrie 

har sjungit in kända versioner. De fles-

ta spirituals har rötter flera hundra år 

tillbaka, och det har troligen också 

denna sång. Sedan slaveriet upphävts 

1865 kunde körer som Fisk Jubilee Sin-

gers resa runt och sprida kännedom om 

spirituals. Ett arrangemang finns be-

varat från början av 1900-talet (Wiki-

pedia). Den första inspelningen är från 

1920 (FolkSongIndex.com). Som med 

många folksånger finns det en hel del 

varianter av text och melodi. Omkvädet 

i en vanlig variant lyder: 

 

'Zekiel saw de wheel  

Way up in de middle of de air 

'Zekiel saw de wheel 

Way in de middle of de air 

De big wheel run by faith 

Little wheel run by de grace of God 

There’s a wheel in a wheel 

Way in de middle of de air 

 

Denna spiritual kan mycket väl ha 

spelat en roll vid etablering av idiomet, 

och Plum kan också ha hört den när han 

första gången använde uttrycket 1922. 
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I ”Heavy Weather” (1933, kap 5) an-

vänder Monty Bodkin uttrycket i dia-

log med Sue Brown och kommenterar 

också ord och innebörd:  

”She loves me like a billy-o. But there 

are wheels within wheels.” 

”What do you mean?” 

”It’s an expression. It signifies … well, 

by Jove, now you bring up the point,” 

said Monty frankly, “I’m dashed if I 

know just what it does signify. Wheels 

within wheels. Why wheels? What 

wheels? Still there it is. I suppose the 

idea is to suggest that everything’s 

pretty averagely complicated.”   

 

Första gången Plum använde uttrycket 

var i novellen ”The Great Sermon Han-

dicap” (1922) som ingår i ”The 

Inimitable Jeeves” (1923). Rev. Hep-

penstall skrev till Bertie: ”I have lent 

him the manuscript at his urgent 

desire, for, between ourselves, there 

are wheels within wheels.” Det handlar 

om spel i det fördolda. Att en präst 

använder uttrycket tyder på att Plum är 

högst medveten om allusionen till 

Bibeln. Kerstin Wimnell översatte  i 

”Den oförliknelige Jeeves” (1931): 

 ”Jag har lånat honom manuskriptet på 

hans ivriga bön, ty oss emellan är 

denna sak också av högst invecklad 

beskaffenhet.” Lite gammaldags for-

mulerat, bibelallusionen saknas, men 

innebörden stämmer. I ”Alla tiders 

Wodehouse” (1950) gjorde Hammar en 

ny översättning av denna bok: ”Jag har 

på hans uttryckliga begäran lånat 

honom manuskriptet, oss emellan sagt 

av flere skäl.” Nog är ”flere skäl” ett 

ganska svagt uttryck för komplexitet? 

Ingen allusion på Bibeln här heller. 

  

I historien ”The Love that Purifies” i 

”Very Good, Jeeves!” (1930) använder 

Berties faster Dahlia uttrycket som en 

kommentar till en komplikation. I sin 

översättning ”Kärlekens luttrande 

inflytande” i ”Den oumbärlige Jeeves” 

(1957) uteslöt Hammar Dahlias kom-

mentar! Hade hon problem med detta 

uttryck?  

 

Ovan citerades ”Heavy Weather” kap 

5. I kap 2 i samma bok säger Monty till 

Lord Tilbury: ”But you can take it from 

me that there definitely are wheels 

within wheels and unless…”. Vilgot 

Hammarling använde i sin över-

sättning ”Åska i luften” (1936) i båda 

fallen uttrycket ”… det ena griper in i 

det andra…”. Även om allusionen på 

Bibeln också här saknas så motsvarar 

detta uttryck väl originalets innebörd 

av komplexitet och dess ”flummig-

het”.  

 

”The Luck of the Bodkins” (1935) är 

den bok där uttrycket används flitigast. 

I kap 3 finns en dialog mellan Reggie 

Tennyson och Monty: 

”Why wasn’t the thing shoved in the 

Morning Post and generally blazoned  

over the metropolis like any other 

engagement?” 

”That was because there were wheels 

within wheels.” 

”How do you mean?” 

”I will come to that…” 

 Hammar översatte: 
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”Varför stod det inte i Morning Post 

och utbasunerades över hela stan som 

alla andra förlovningar?” 

”Jo, ser du, det var så att en käpp 

stacks i hjulet.” 

”En käpp? Vad menar du med det?” 

”Jag kommer till det sen.” 

Här släppte hon innebörden komplex 

och tog i stället fasta på ordet wheel. 

Hon hittade ett svenskt idiomatiskt ut-

tryck där ordet hjul ingår, men som mer 

betonar hinder än komplexitet. Liknan-

de uttryck finns på engelska: ”put a 

spoke in somebody’s wheel” och 

”throw a spanner into the works”. Plum 

använde det sistnämnda i Right Ho, 

Jeeves. Men han valde det inte här. 

Visst stack Gertrudes far en käpp i 

hjulet, men nog hade ”det ena griper in 

i det andra” bättre motsvarat Montys 

sätt att uttrycka det i originalet? Efter 

att ha beskrivit komplikationerna för 

Reggie säger Monty ”That is what I 

meant when I said that there were 

wheels within wheels.”  Hammar håller 

fast vid uttrycket ”en käpp i hjulet”. 

 

I kap 4 samtalar Reggie och Monty 

igen: 

”I remember in the train, when you 

were talking about your engagement 

and why it had been kept dark, you used 

an extraordinarily neat phrase. You 

said – what was it? Ah, yes. You said 

that there were wheels within wheels. 

Wasn’t that the expression?” 

”That’s right,” said Monty, who 

thought it good himself. ”Yes. Wheels 

within wheels.” 

”Well, there  are  wheels within  wheels 

here. As I said just now, a very awk-

ward situation has arisen.” 

Monty uttrycker nog Plums egen åsikt 

om uttrycket och han låter flera per-

soner ”banka in det”. Hammar håller 

fast vid käppen i hjulet, trots att Reggie 

använder uttrycket med innebörden 

”komplicerad situation”: 

”Du sa att en käpp hade stuckits i 

hjulet. Eller var det inte så?” 

”Jo,” sade Monty, som själv fann ut-

trycket lyckat, ”jo, just det: en käpp i 

hjulet.” 

”Ja, ser du,” sade Reggie, ”nu har jag 

fått en käpp i hjulet.” 

 

I kap 13 säger Monty till Miss Blos-

som: ”You see, there are wheels within 

wheels.” I Hammars tolkning: ”Ni 

förstår, saker och ting är lite tilltrass-

lade.” Nu låter hon situationen vara 

komplex och har släppt käppen. 

 

Reggie snappar upp uttrycket och säger 

i kap 17 till Monty:”… what’s that 

extraordinarily clever thing you’re 

always saying?” … ”I remember. 

Wheels within wheels. In this case, I’m 

afraid, there are wheels within 

wheels.” 

Hammar: ”… vad är det nu igen du 

brukar säga, som är så jätte?” … ”Jo 

nu minns jag. En käpp i hjulet. I det här 

fallet är jag rädd att det är en aldrig så 

liten käpp i hjulet.”  

Nu tog hon fram käppen igen. 

 

I kap 22 säger Monty: … that was only 

because there were wheels within 

wheels. 
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Hammar: … men det var bara för att 

saker och ting var lite tilltrasslade. 

Åter byter hon ut den hindrande käppen 

för att nu betona komplexitet. Ingen 

konsekvent tolkning. 

 

I kap 23 säger Reggie: ”But there are 

wheels within wheels, and I must have 

it.” 

Hammar: Men det finns ett skäl, och 

jag måste ha den. 

”…wheels within wheels” reduceras nu 

till ”… ett skäl”! Hammars svagaste 

tolkning, bortsett från den gången då 

hon utelämnade uttrycket. 

 

Även Bertie Wooster använder uttryc-

ket, i ”JEEVES and the Feudal Spirit” 

(1954), kap 8. Bertie har orsaker (där-

varon av Florence och av en svartsjuk 

Stilton) att inte vilja resa till Brinkley 

Court och skickar ett telegram till faster 

Dahlia där det bland annat står: ”There 

are complications and what not. 

Wheels within wheels, if you get what I 

mean.” 

Hammar översatte: ”Massor av komp-

likationer och så. Förvecklingar, om 

du förstår vad jag menar.” 

  

I ”Pearls, Girls, and Monty Bodkin” 

(1972) är Monty huvudperson men var-

ken han eller någon annan använder 

uttrycket i denna bok!  

 

Plums uppskattning av uttrycket visas 

också av att han tillsammans med Juan 

José Soler (pseudonym för den ameri-

kanske komediförfattaren Arthur Or-

ville Beamer) skrev en pjäs som fick 

titeln ”Wheels within wheels”. Pjäsen 

baserades på ”The Luck of the Bod-

kins” men blev aldrig publicerad eller 

uppförd. (Tony Ring) 

 

De svenska översättarnas tolkningar: 

Wimnell: ”… av högst invecklad be-

skaffenhet”. 

Hammarling: ”Det ena griper in i det 

andra”.  

Hammar:  

Uteslöt uttrycket en gång. 

”en käpp stacks i hjulet”.  

”… av flere skäl”.  

”Saker och ting är lite tilltrasslade”.  

”Det finns ett skäl”. 

”Förvecklingar”. 

 

Ingen tolkning fångar allusionen till 

Hesekiel.  

Hammarlings tolkning tycker jag 

kommer närmast originalets innebörd. 

Hammar brukar översätta idiom 

mycket träffande, men i detta fall 

lyckades hon mindre väl, trots flera 

försök. Hon kunde med fördel ha lånat 

Hammarlings fras i samtliga fall! 

 

”Wheels within wheels” är ett av Plums 

ofta återkommande uttryck. På  

www.wodehouseforskning.weebly.com/ 

artiklar finns essäer om översättning av 

några andra av hans favorituttryck:  

- ”Lord love a duck!”,  

- ”… with his hair in a braid”. 

Där finns också en essä om olika 

engelska uttryck som översatts med 

Hammars favorit ”… vill jag vara skapt 

som en nors!”. 
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Evening News (London) 26 mars 1903 

 

In  the  Air.   

 

(With apologies to Mr. W. S. Gilbert1.) 

According to German experts the wind frequently acts as a means of conveying 

microbes of peculiar deadliness from one place to another.2 
 

 

 

There are microbes in the bellow of the blast. 

There is sickness in the growling of the gale. 

 There are numerous diseases 

 In the pleasantest of breezes, 

Epidemics in the air that we inhale. 

It is always most unpleasant to find out that germs are present, 

And especially in air that we inhale.  

 

Tornadoes are a vehicle for gout. 

A cyclone brings you asthma while you wait. 

 Every breath of air that blows is  

 Fraught with “flu,” tuberculosis,  

Scarlatina or sciatica, they state. 

(If they terrify unduly, or are simply speaking truly, 

I am personally not prepared to state.) 

 But if it’s so, sing bury down bury, 

  It’s evident, very, our days are done. 

   Away we’ll go, and open our purses 

  For mutes3 and hearses. Our course is run. 
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There is beauty in extreme old age, we know, 

But that venerable beauty’s not for us. 

 When what Romans called the Notus4 

 In its deadly grip has got us,  

We shall die without unnecessary fuss. 

(Though it may seem strange and vexin’, we shall simply hand our checks in,  

And expire without unnecessary fuss.) 

  

Does the wind blow chill and biting from the East, 

Is it wafted soft and balmy from the South, 

 Be it sighing, be it brawling,  

 It is equally appalling,  

There is suicide in opening the mouth. 

  Which being so, sing bury down bury, etc. 

           

    

          P. G. W.  

 

 

 
1 The poem’s form parodies W. S. Gilbert’s lyric “There is beauty in the bellow of the blast” 

from The Mikado.  —Neil Midkiff    

 
2 “According to German experts, winds have carried the germs of tropical diseases to islands 

ten miles or more from the mainland. Germs are carried by the wind high into the 

atmosphere, and reach the surface at a distance. The sunlight does not kill some of the worst 

disease germs. Warm, moist or ‘muggy’ weather is regarded as ‘disease-breeding’ in 

American cities, probably because it is favourable to the multiplication of germs in the air. 

Warm, dry weather, followed by wind, is also thought to favour the growth of germs. A 

snowstorm or heavy rain purifies the atmosphere.” (Whitstable Times and Herne Bay 

Herald, March 21, 1903) —John Dawson  

    
3 Mutes were professional black-clad mourners at Victorian funerals who walked silently 

behind horse-drawn hearses.  —Neil Midkiff    

  
4 Notus was the god of the South Wind, bringing stormy wet weather. —Neil Midkiff     
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Vanity Fair, May 1920 
  
 

Who Is William Shakespeare? 
 

Something About Broadway’s Newest Playwright 
 

By P. G. WODEHOUSE 
  
THERE have, of course, been other instances of men waking up to find themselves famous. 

Lord Byron had that experience after the publication of Childe Harold, and I myself can 

still remember the sensation it caused in Great Neck when it got about that I had at last 

succeeded in getting round the eighteen holes in under a hundred. 

 

But surely there was never so dramatic a case of an overnight rise from obscurity to what it 

would hardly be exaggeration to call fame, as that of William Shakespeare, the author of 

Arthur Hopkins’ new production at the Plymouth Theatre, Richard the Third. 

Here was a young man literally unknown except to a few intimate friends who had always 

believed in him; just one of a million young fellows trying to get along… And look at him 

now! They tell me you simply cannot get a seat at the Plymouth for weeks to come, and 

already — I write two days after the production of his great success — Mr. Shakespeare 

has signed contracts to write the next Winter Garden piece, the 1921 Follies, and six farces 

for A. H. Woods. It is a signal instance of the truth of the adage that you cannot keep a good 

man down. 

 

The dramatist’s early career differs little from that of a thousand other young writers. As a 

boy he was always scribbling, but none of the family ever thought anything of it. He went 

to school in the usual way, just missed making the football team, went on to college, joined 

the glee-club, learned to play the ukalele, and made a certain purely local reputation for his 

taste in waistcoats. As a member of the college dramatic society, he had the task of 

providing the annual show wished on him, and, good-naturedly, sat down and dashed off 

Hamlet, a skit on the Broadway murder-and-mystery play. It was well received, but not 

more so than any other college piece played to a friendly audience. (We shall have the 

opportunity of judging of its merits for ourselves next season, when Charles B. Dillingham 

has announced his intention of producing it with music by Jerome Kern and a strong cast, 

including Joseph Cawthorne in the title rôle, supported by Olin Howland, Hansford Wilson, 

Louise Groody, and Professor Spudd’s Nearly-Human Performing Sea-Lions.) 

 

Shortly after this, young Shakespeare graduated and entered his father’s celluloid collar and 

cuff business down near Trinity Church. His task was to polish up the collars with chamois 

leather in order to give them that shiny appearance. It was while engaged on these almost 

mechanical duties that he allowed his thoughts to turn once more in the direction of the 
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stage. It is an unimportant but interesting fact that the first rough draft of the scenario of 

Richard the Third was written on two cuffs and a collar. 

 

 

Shakespeare Follows Drinkwater 

THERE was nothing of the amateur dramatist about young Shakespeare. He had the native 

shrewdness to perceive that in order to get a hearing he must study the taste of the Broadway 

public. He went out and bought an evening paper and looked down the list of productions 

advertised on its theatre page. John Drinkwater had just made his great success with 

Abraham Lincoln, and Walter Hampden’s George Washington was announced as being in 

rehearsal. Moreover, in the Stage Jottings column, he saw a paragraph to the effect that 

Oliver Morosco had accepted plays on the subject of Whistler and Lord Byron. Obviously, 

the historical drama was the one best bet, and the only thing that remained for him to do 

was to think up some fellow who had not yet been staked out as a claim. Some-how, nobody 

had thought of Richard the Third. 

So, that was that. 

 

There remained the question of treatment. He kept his eyes open, and soon discovered that 

the two things in which the public were most interested just now were spiritualism and a 

good bedroom scene. It is because he was the first dramatist to combine the two that he now 

calls up the garage every morning after breakfast telling them to send round the Rolls-

Royce. The scene where Richard gets into bed might have been sufficient by itself: the 

ghosts by themselves might have been enough to put the play over: but the combination of 

the two on the same stage at the same time kept the first-night audience in their seats till 

nearly one o’clock in the morning, cheering. 

 

Mr. Shakespeare (who is entirely unspoiled by success) is the first to admit that he had a 

rare stroke of luck right at the beginning of the piece, that tricky point at which so many 

plays have failed. He had, he says, written the opening line, Now Is the Winter of Our 

Discontent, without any deeper motive than to get the darned thing started somehow. But 

the effect of those words on an audience which had struggled to the theatre through the 

eighth blizzard since Christmas can be imagined. It was electrical. There was a roar of 

applause from every part of the house, calls for Mayor Hylan, cheers for the Street Cleaning 

Department, and a generally expressed sentiment that the kid was there and had the stuff. 

From that point onwards the success of the play was never in doubt. 

 

Casting the Title Rôle 

BUT, in Mr. Shakespeare’s opinion, the most fortunate thing of all was the quite accidental 

selection of John Barrymore for the part of Richard. Originally, so his secretary, Mr. Bacon, 

informed me, he had written the piece with Ernest Truex in mind, but Mr. Truex, having 

read several of his scripts, preferred one entitled Othello, containing a good blackface part, 

in which he is to appear next season, and which is reported to be — broadly — on the lines 

of the more serious of the plays popularized by Al Jolson. 
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Mr. Shakespeare owns that he never even considered the possibility of getting Barrymore, 

as he supposed The Jest would run for another nine years. Failing to interest Truex, he next 

approached A. H. Woods, who thought that with a little fixing the thing would do for 

Florence Moore. Mr. Woods suggested that Max Marcin should take the script and tune it 

up a bit, but with a courage unusual in a young and unknown author, Mr. Shakespeare 

declined to shade his royalties, which would also have involved money. He accepted the 

offer of a couple of cigars —more or less gratefully — and left the office. 

 

William Collier liked the piece, but was already committed to The Hottentot. Frank Craven 

was rehearsing for The New Dictator, but gave young Shakespeare a letter of introduction 

to Ed. Wynn, who was out with a revue of his own. Wynn offered to buy the bedroom scene, 

but Shakespeare refused to detach it as it would kill the property. Sam Bernard said he 

would buy an option, if the character of Richard were changed to a pickle-manufacturer 

from Milwaukee. Finally, just as the author was beginning to despair, he saw the 

announcement that The Jest was about to close. A taxiride to Arthur Hopkins’ office, a rapid 

reading of the first two acts, and a contract was signed. What followed is theatrical history. 

 

An Interview with Mr. Shakespeare 

“BY my halidome!” said Mr. Shakespeare, when I succeeded in getting him alone for a 

minute at the Ritz, where he was lunching on venison pasty, “In very sooth ye have got to 

hand it to this same Barrymore! He hath ye goods! The elements are so mixed in him, that 

Nature might stand up and say to all the world: ‘This is some actor!’ What I always say to 

actors is ‘Speak the speech, I pray you, as I pronounce it to you, trippingly on the tongue: 

but if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines. 

Nor do not saw the air too much with your hand, thus, but use all gently.’ For, between thee 

and me and yon lamppost, it offends me to the soul to hear a robustious periwig-pated fellow 

tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most 

part are capable of nothing but inexplicable movie-shows and vaudeville. Am I right or 

wrong?” 

“Thou hast vociferated a mouthful,” we agreed. 

“Pardie!” said young Shakespeare, pleased, “I thought you’d see my point. Well, this 

Barrymore, — nephew, I understand, to old John of Drew who draws, through being John, 

if you know what I mean — is All Right! He’s hot stuff! Not a note, not a nuance wrong 

from start to finish. Best thing he’s ever done. Puts him right up in a class by himself, nor 

let any scurvy knave tell thee different! Beshrew me, but they may prate of Master Forbes-

Robertson, his Hamlet; of Edmund Kean; of Booth, and ye rest of ye shooting-match; yet 

none of them — take thou it from me! — had anything, certes, on this same Barrymore, I 

will inform the world! And now, good friend, I must away, for already Phoebus’ car is high 

in the heavens, and I have a date to shoot a few games with ye boys at ye Lambs. Give you 

good den!” 
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JENNY GUSTAFSSON 
 

THE GOATS 2020 
 

Det blev ett annorlunda år, i det västra 

kapitlet av Svenska Wodehousesäll-
skapet liksom överallt annars i Sverige. 

Så här långt under 2020 har vi endast 

haft en träff och den gick av stapeln den 

sista dagen i februari. Vi träffades på 

Karlssons Garage och Bar i Göteborg 

som vi fått rekommenderad av en lokal 

medlem. Vid tidpunkten kunde ingen 

av oss ana hur våren skulle komma att 

bli så vi gjorde upp lite planer på att 

träffas under våren/försommaren men 

dessa rann ut i sanden i takt med att 

restriktionerna skärptes. Vi hade 

förstått att det inte skulle blir någon 

officiell medverkan på Bok och 

Biblioteks-mässan i Göteborg i 

september även om vi lekte med tanken 

att utföra lite gerillaverksamhet på 

egen hand. Nu blir det ju inte mässa alls 

som vi ju alla vet så vi får ligga lågt till 

en annan gång.  

 

I skrivande stund har vi inte haft någon 

höstträff detta år och vi har inte heller 

någon inplanerad. Det känns tråkigt 

men förståeligt med tanke på varia-
tionen av åldrar och hälsoläge i vår 
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grupp. Vi får ta nya tag och hoppas att 

smittsamma sjukdomar ligger lågt 

under 2021 eller att vi blivit bekväma 

med att umgås säkert och ses ändå. 
 

The Goats har ett upptagningsområde 

som innefattar ungefär Västra Götaland 

och Bohuslän och i vårt kapitel har vi 

som ambition att ses minst två gånger 

per år. Vi har brukat ses inne på någon 

pub på vintern och på våren sett på 

cricket och på hösten sett en konsert 

eller gjort en utflykt bland annat. 

Ni som inte tidigare varit med på en 

träff men gärna skulle vilja är mer än 

välkomna att ta kontakt, antingen per 

mail på goats@wodehouse.se eller på 

telefon till Jenny Gustafsson på 0704 

199075. Vi har också en maillista som 

alla medlemmar skrivna i upptagnings-
området ska finnas med på:    goatsinfo 

@wodehouse.se och till den görs det 

utskick inför varje träff. Glöm inte att 

meddela ny mailadress! 
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WODEHOUSESÄLLSKAPET 
SYFTE 
Sällskapets syfte är att verka för att sprida allmän kännedom om P.G. Wodehouse och hans verk. 

Vidare skall sällskapet verka för att medlemmarna får största möjliga glädje av det stora utbudet av 

P.G. Wodehouses arbeten.  

 

STADGAR 
1. Föreningens namn är WodehouseSällskapet. 

2. Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P.G. Wodehouse genom en informativ 

hemsida samt årsboken JEEVES. Ambitionen är också att utöver Årsmötet någon gång arrangera 

en höstmiddag samt understundom även andra sammankomster. Särskilda lokalkretsar, s.k. 

Kapitel, kan bildas av medlemmar i sällskapet.  

3. Årsmöte hålls under första kvartalet. Kallelse skall skickas ut till medlemmarna via hemsidan, via 

email och/eller normal post minst en månad innan mötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast tio dagar före mötet. Följande ärenden skall behandlas av årsmötet: 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av justeringsman 

• Årsberättelse, Kassörens rapport samt Revisionsberättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Val av ordförande jämte minst fyra, högst tio ordinarie styrelsemedlemmar 

• Val av revisor 

• Beslut om årsavgift 

• Motioner från medlemmar och övriga frågor 

4. Styrelsen kan fatta beslut, om minst tre ordinarie styrelseledamöter är närvarande vid 

styrelsemöte. Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom sig. Styrelsemöten kan alltså äga rum 

fysiskt, per telefon och över internet. Protokoll skall föras vid alla styrelsesammanträden. 

Styrelsen utser vem som äger rätt att teckna sällskapet. Styrelsen kan föreslå hedersmedlemmar 

för godkännande av årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift.  

5. Vem som helst, som delar sällskapets intressen och betalar medlemsavgift, kan bli medlem. 

6. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. 

7. Sällskapet har ingått ett avtal med biblioteket i Märsta om användandet av ett Wodehouserum, 

innebärande i huvudsak att sällskap kan utnyttja rummet för sammanträden, för enklare former av 

forskning och för förvaring av Wodehouse´s böcker och annan, viktig wodehouseiana. Avtalet 

löper tills vidare och har särskilda regler för uppsägning. 

8. Beslut att upplösa sällskapet fattas av årsmötet. Om sällskapet upphör, skall dess tillgångar, när 

alla skulder är betalda, skänkas till ändamål, som beslutas av årsmötet. Som alternativ till 

upplösning, kan årsmötet besluta att sällskapets verksamhet skall vara vilande. Sällskapets likvida 

medel och övriga tillgångar bör då förvaltas av någon medlem tills ny styrelse kan återuppta 

verksamheten. Om detta ej sker inom fem år skall förvaltaren förfara med tillgångarna på så vis 

som anges ovan, 

 

Dessa syften och stadgar fastställdes vid WodehouseSällskapets årsmöte den 18 mars 2016 och 

ersatte de som antogs vid WodehouseSällskapets årsmöte den 28 mars 2015.  
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WODEHOUSE-SÄLLSKAPET   -   EKONOMISK REDOVISNING 
 
Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2019 tom 31/12 2019 

 
Inkomster 

Medlemsavgifter   45600:00 

 

Utgifter 

Kuvert, frimärken, plusgirot, Internet  1508:25 

Möten        911:00 

Ett ovärderligt plommon   11001:03 

Årsbok (inklusive distribution)  31554:00 

    44974:28 

Periodens resultat       625:72 

    45600:00 

 

 

Tillgångar och skulder 31/12 2019 

 

Tillgångar 

Plusgiro    43434:66 

Kontantkassa          71:10 

                  43505:76 

Skulder 

Eget kapital 31/12 2018   42880:04 

Periodens resultat       625:72   

     43505:76 
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Undertecknad får i egenskap av redovisningskonsult avlägga följande redovisning av räkenskaperna 

för 2019. 

 

Räkenskaperna är utförda med god ordning och noggrannhet. 

Undertecknad får härmed föreslå styrelsen att bevilja ansvarsfrihet under tiden revisionen omfattar. 

 

Falkenberg 15 mars 2020 

Lars Nylander 

Redovisningskonsult 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019-

20 bestått av John Pettersson ordförande, 

Göran Bülow kassör, Bengt Malmberg 

sekreterare och Björn Bergström redaktör 

för Jeeves. Fyra suppleanter Hans-Christer 

Jansson, Robert Palm, Hans-Olov Öberg 

och Philiph Widell. Nye revisorn Lars 

Nylander reviderar. 

 

Hemsidan har fått en behövlig uppdatering 

vilket märkts i att via den nya medlemmar 

rekryterats. Sällskapets ekonomi är god 

och tillåter traditionen att presentera en 

nyöversatt gratisnovell med oförändrad 

medlemsavgift. 

 

Medlemsfrågan har dominerat Sällskapet i 

årets verksamhet. I september 2018 kon-

staterades att över 80 medlemmar inte 

betalat avgiften och ett stort arbete fick 

läggas ned på att få in deras medlems-

avgifter och samtidigt uppdatera registret.  

Resultatet blev gott och fram till årsmötet 

2019 hade de flesta återkommit. Under 

våren tillkom 6 nya via hemsidan, och 

efter Magnus Brehmers insats ytterligare 

6. Ordföranden John fick tillfälle på hösten 

att i Sveriges Radio P 1 under rubriken 

”Snedtänkt” berätta om Wodehouse i Sve-

rige och sällskapets aktiviteter. Det rekry-

terade ytterligare ett 25-tal nya, och vid 

årsmötet 2020 kan vi glädja oss åt 166 

medlemmar + 14 makar, dvs 180 st. 

 

Sällskapet har firat 35-årsjubileum i Upp-

sala med 17 deltagare, där det bildades 

febr. 1984. Detta ägde rum 26 okt. på 

Churchill Arms varvid Bengt Malmberg 

tilldelades utmärkelsen ”Årets plommon”, 

bl.a. för arbetet med att behålla medlem-

marna i WS. Han fick också inbjudan från 

det engelska sällskapet Wodehouse Socie-

ty att som svensk delegat bevista den stora 

händelsen i Westminster Abbey 20 aug. då 

Wodehouse hyllades med en memorial-

platta i Poets Corner. 

 

Under våren utgavs Tomas Prenkerts över-

sättning av Max Barretts pastisch ”Ett 

ovärderligt Plommon” som medlemmarna 

i WS kunde glädja sig åt. Till årsmötet 

2020 kan medlemmarna ta del av Bengt 

Malmbergs översättning av P. G. Wode-

houses långnovell ”The Gem Collector” 

(Gentlemannatjuven) från 1909 som bildar 

upptakten till hans Blandingsromaner från 

1915. En tidig välskriven berättelse. 

 

En tråkig händelse är nedläggningen av 

Wodehousebiblioteket i Märsta av utrym-

messkäl. Den svenska delen av samlingen 

har flyttats till ett nytt kulturcentrum i 

Valsta väster om Märsta, medan den 

engelska samlingen för tillfället förvaras i 

avvaktan på vad årsmötet beslutar om dess 

framtid. 

 

Årets välmatade årsskrift Jeeves utkom 

inför julen 2019 och sändes till alla 

medlemmar och hedersledamöter. 

 

 

 


