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JENNY GUSTAFSSON
ORDFÖRANDENS SPALT
Kära medlemmar i WodehouseSällskapet Sverige.

ett år på Irland och ett halvår i Schweiz
och sedan min man kom till Sverige så
har vi också hunnit bo några år i Oxford i Storbritannien. Det var så klart en
härlig upplevelse för en anglofil som
jag som passade på att grotta ner mig i
engelska kulturyttringar som William
Morris, prerafaeliterna, Mitford-systrarna, Oxfords colleges samt så många
som möjligt av National Trust och
English Heritage slott och gårdar. Jag
har ofta anledning att besöka England
eftersom min svärmor bor där och det
var hon och jag som en regnig höstdag
reste med tåg till Guildford så lite har
jag vallfärdat också. Jag har dessutom
tagit mig in (trots lång kö) till Westminister Abbey för att se minnesstenen
för Plum därinne och jag hade på riktigt
inte förstått att fotografering var förbjuden men som tur var fanns det inga
vakter på just den sträckan som såg vad
jag gjorde för en bild var jag ju bara
tvungen att få med mig.

Detta är min första spalt som nytillträdd ordförande efter John Pettersson
som skött sitt uppdrag med den äran
under de senaste åren. Själv tänkte jag
som så att någon måste ju vara
ordförande när man har en förening och
jag vill så gärna göra det möjligt för
alla som vill att få vara medlem i detta
nu ganska till åren komna sällskap.
Hela 37 år har det blivit vilket betyder
att om tre år kan vi fira vårt 40årsjubileum och det vill i alla fall inte
jag missa. Kanske ska vi börja spåna
redan nu för att göra det till något
alldeles extra.
Jag heter alltså Jenny Gustafsson och är
bördig från Borås men sedan många år
bosatt i Göteborg. Jag är 47 år gammal
och har varit medlem sedan 2002
(vilket sällskapets sekreterare Bengt
påmint mig om, för själv var jag lite
osäker). Just det året bodde jag faktiskt
i Sri Lanka där jag jobbade i drygt två
år och där jag också träffade min man.
Före jag bosatte mig där hade jag bott

Sedan jag flyttade hem från England
2013 så har jag deltagit i det västra
kapitlet The Goats träffar som vi brukar
ha två gånger per år. Det har varit
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väldigt roligt att få lära känna andra
medlemmar och också att komma på
roliga aktiviteter med engelsk
anknytning eller kopplingar till litteratur. I just Göteborg med omnejd
finns ju ganska många historiska
referenser till Storbritannien så vi har
haft det ganska lätt på det sättet.

För nu några veckor sedan blev jag
kontaktad av en författare vid namn
Håkan Gulliksson som skrivit en bok
med många referenser till Wodehouse
och som dessutom döpt den till
”Alldeles förträffligt Jennie”. Han hade
på något sätt fått reda på att jag blivit
ordförande och skickade mig därför en
kopia av sin bok. Kanske är det fler i
sällskapet som blir nyfikna och då finns
det två websidor att uppsöka där Håkan
recenserar böcker där Wodehouse
nämns samt en sida om bokskrivande,
sök på nätet på namnet Håkan
Gulliksson så ska de dyka upp.

Nu till något mindre muntert men inte
desto mindre viktigt. Det är med sorg
jag meddelar sällskapets medlemmar
att Wodehousesällskapets mångårige
sekreterare och ordförande Jacob
Bagge har gått bort, 88 år gammal. Han
kom med i Wodehouse-Klubben
hösten 1987 och blev mycket aktiv och
tjänade som ordförande 1993-97.
Bland annat startade han 1993 informationsbladet JEEVES som kom ut två
gånger per år med mycket matnyttigt
material från England. Det avlöstes
1998 av Åke Skeppares skapelse
Jeeves årsbok som vi ju kan njuta av än
idag. Han blev sedan sällskapets sekreterare och lade då grunden till vår
datoriserade medlemslista. Trots sin
höga ålder var han med vid sällskapets
35-årsjubileum på Churchill Arms
2019 i Uppsala. Vi skickar vårt
varmaste deltagande till Jacobs fru
Barbro med familj.

Jag hoppas att du som nu är medlem i
sällskapet kommer vilja fortsätta att
vara det. För mig var det helt enkelt att
det fanns ett svenskt sällskap som ville
samlas kring just P G Wodehouse som
blev avgörande för mig. Det var bara så
roligt och jag kände genast att jag ville
stötta idén. Jag är en utpräglad föreningsmänniska som gärna blir medlem
när jag hittar något jag vill vara en del
av eller uppmärksamma. Jag tror att vi
kan påverka samhället och jag har själv
känt den sociala betydelsen som
landets föreningar har. När det kommer
till mina kunskaper om Plums person
och böcker jag läst så innehar jag inga
rekord men de böcker jag äger är jag
rädd om och jag värnar om föreningars
existens. Jag har för övrigt även två
böcker på en hylla på mitt kontor och
det händer att besökare kommenterar
dom så det ser jag som ett sätt att
påverka allmänheten.

Ännu en mångårig medlem har lämnat
oss. Sällskapets äldste medlem, John
Crafoord, boende vid Drottningholm,
har avlidit 96 år gammal. Han har ett
förflutet som överste, militärattaché
och slottsfogde på Gripsholms slott.
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Eftersom vi inte längre disponerar
Wodehouserummet på biblioteket i
Märsta är punkt 7 i stadgarna inte
längre relevant och har därför tagits
bort.

upp igen så ska jag försöka hålla sidan
lite mer levande men för detta behöver
jag er hjälp. Ni kan nå mig på
nimbusbus@hotmail.com och för er
som har Facebook så finns även en sida
där som det går bra att bli medlem i och
lägga upp roligheter och tips.

Slutligen vill jag uppmuntra dig som
sitter inne med värdefull och för andra
intressant information om Wodehouses
värld att höra av dig till mig om du vill
bidra till sällskapets
hemsida,
wodehouse.se. Under det gångna året
har det varit ganska ont om inlägg men
i takt med att vår verksamhet öppnar

Till slut vill jag bara tacka för förtroendet samt se fram emot att få årets
Jeeves i min brevlåda. Hoppas några av
oss får anledning att ses eller ha
kontakt framöver.
Pip pip!
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John Pettersson

JENNY GUSTAFSSON
SVENSKA PLOMMON
- John Pettersson
Årets Plommon tilldelas detta år
WodehouseSällskapets avgångne ordförande John Pettersson. Vi kontaktade
John för en intervju med anledning av
priset.

vid årsmötet. Hur kom det sig att du
blev ordförande från första början?
- Jag har varit betalande medlem sedan
2008, och efter en trevlig mailväxling
med Sven Sahlin lade han till mig i
mailutskicken han regelbundet gjorde
till styrelsemedlemmar och andra berörda. Jag gjorde inget som helst väsen
av mig i den korrespondensen då jag
varken var aktiv styrelseledamot eller
hade några större ambitioner om att bli
det.
Under 2017 blev det dock allt mer
uppenbart att Sällskapet behövde en ny
ordförande. Sven hade gjort ett magnifikt arbete i tjugo år, men han var mer
än välförtjänt av vila och vederkvickelse och behövde dra sig tillbaka.
De där mailutskicken blev allt mer
frekventa och jag begrep någonstans
att det rådde en skriande brist på
hugade kandidater.
Så en kväll kring jul – jag hade väl
druckit två mörkare öl och kände mig
ovanligt fryntlig – bestämde jag mig
för att en värld utan Wodehousesällskap vore en betydligt sämre värld,

- Gratulerar till utmärkelsen!
- Tack! Det är oerhört hedrande och
glädjande. Frånsett tre, förvisso mycket meriterande, guldmedaljer i Göteborgskorpens lägre fotbollsdivisoner
har jag mig veterligen inte vunnit några
priser i vuxen ålder, så detta är främmande mark för mig. Jag har redan
klargjort för min familj att jag förutsätter att de nu kommer att titulera mig
Hedersplommon vid frukostbordet.
- Hur ställde de sig till det?
- Min sambo fnös och kastade en tom
förpackning dricksyogurth mot mig,
samt kallade mig ett djupt kränkande
epitet. (”Fåntratt.”)
- Du tilldelas utmärkelsen för din
tjänstgöring som ordförande i Wodehousesällskapet, en post du lämnade
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och att om ingen annan ville kliva fram
och greppa klubban så fick väl jag göra
det. Jag föreställde mig att jag skulle
kunna fungera som en sorts interimordförande till en bättre lösning skulle
kunna komma på plats, men det blev
tre år.

alla tiders ordförande Sven Sahlin, som
ju tyvärr lämnat oss, fick se WodehouseSällskapet lugnt segla vidare
även utan honom vid rodret. Min personliga höjdpunkt var utan tvekan när
jag medverkade i Sveriges Radios
poddprogram Snedtänkt – för övrigt ett
av mina favoritprogram – och diskuterade Wodehouse. Ett framträdande
som innebar en betydande medlemsökning för oss, för övrigt.

- Hur vill du beskriva din första tid som
ordförande?
- Första året var väldigt krävande.
Generationsväxlingar är alltid svåra,
och utan tidigare erfarenhet av styrelsearbetet i WS var det ofta svårt att
orientera sig. Sven var en pärla och
utomordentligt stöttande från sidan,
men han hade också fungerat som det
klister som höll ihop hela verksamheten, och vi drabbades av flera avhopp från styrelsen. Jag är stort tack
skyldig både Björn Bergström och
Bengt Malmberg, för utan det jobb de
utförde under de första åren hade jag
sannolikt inte orkat.

- Och mindre nöjd med?
- Jag lämnade ett år för sent, kan man
väl säga. Sista året hade min livssituation förändrats så till den milda
grad att jag hade oerhört svårt att
fullfölja mina ordförandeplikter. Det
kändes inte bra, Wodehouse ska vara
ett nöje och en njutning – inte ett dåligt
samvete. Men tack vare en kompetent
styrelse i övrigt tog vi oss igenom även
det verksamhetsåret.
- Vad tänker du göra nu?
- Har köpt ett hus i Borås och inrättat
bibliotek i källaren. Där ämnar jag
sitta, bläddrande i mina Wodehousesamlingar, tills min familj släpar mig
därifrån och sätter mig i hushålls- eller
uppfostringsarbete. Det brukar ta max
tre minuter.

- Vad är du mest nöjd med under dina
år?
- Grundbulten är att verksamheten står
kvar och har kunnat bedrivas ungefär
som vanligt, utan alltför stor påverkan
på medlemmarna, trots att pandemin
självklart har strypt möjligheten till
regelbundna träffar. Det är en stor
glädje för mig att hedersmannen och
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BJÖRN BERGSTRÖM
REDAKTÖRENS SPALT
Vår nya ordförande Jenny rapporterar
om det gångna året och att vår oldest
member, John Crafoord, och Jacob
Bagge, en veteran i WS och mångårig
styrelsemedlem, lämnat oss. Hon berättar också om Goats förehavanden.

Den store tidningsmagnaten lord Tilbury presenteras och Bengt Malmberg
skriver om plagiat och pastischer.

Årets Plommon presenteras.

Sara Granath analyserar Birgitta Hammars sätt att översätta.

Skarpögde korrekturläsaren Göran
Bülow tar sig an golfhistorierna.

John Pettersson skriver om föräldraskap.

Vår medarbetare i Oslo berättar om
Plums alla anspelningar på Indien och
det indiska.

Tony Ring redogör för de olika versionerna av A Damsel in Distress, den
andra boken som översattes till
svenska 1921.

Vi har även slutfört projektet med
Ukridgeantologin och den finns nu att
köpa på Adlibris och Bokus.

Plum bidrar själv med två historier,
den ena på vers.

Åke Skeppare skapade Jeeves 1998
och 2009 tog jag över redaktörskapet.
Nu, 12 år senare, är det dags att tacka
för mig och lämna vidare till den yngre
generationen.

Tomas Prenkert står som vanligt för ett
förnämligt layoutarbete och beskriver
även hur han upptäckte vår store
mästare och tipsar också om sina
fylliga och mycket läsvärda hemsidor.
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BJÖRN BERGSTRÖM
UKRIDGEANTOLOGIN KLAR
York, på att den här märklige mannen,
ständigt sysselsatt med att skaffa sig
arbetsfria inkomster, skulle lämpa sig
utmärkt för en serie noveller. Han fick
då raskt bli ogift och den första utkom
i april 1923 i det amerikanska magasinet Cosmopolitan med illustrationer
av T.D.Skidmore och följdes av
ytterligare nio som sedan publicerades i bokform, 1924, Ukridge. I den
tionde förläggs handlingen till veckorna före hans giftermål och den
slingrande vägen dit. Sedan följde nio
till mellan 1925 och 1966, alla förlagda till tiden före giftermålet. Åtta av
dessa är översatta till svenska i några
veckotidningar och i bokform, den
första redan 1926 och den senaste
2015.
Nu tyckte vi i WodehouseSällskapet
att det var dags att ta oss an de elva
oöversatta historierna och att göra en
ny översättning av en av de gamla som
hade utgivits i kraftigt förkortat skick.
Det har vi nu gjort och vi hoppas att
resultatet skall kunna ge en nöjsam
läsning.

Av alla udda figurer i det Wodehouseiska persongalleriet är Stanley
Featherstonehaugh Ukridge (uttalas
Fanshaw Ukrij) den mest udda, och
den första. Han debuterade redan 1906
i Love Among the Chickens, Kärlek i
hönsgården 1936, där han tillsammans
med sin hustru gjorde fåfänga försök
att försörja sig på en hönsgård. 1923
kom Wodehouse, som då bodde i New

Den kan beställas hos GML för 318 kr
+ frakt 120 kr, Bokus 339 kr inkl frakt,
Adlibris 347 kr inkl frakt, sök på
Ukridge.
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SARA GRANATH
HAMMAR SLÅR TILL

eller The Noble Art of Translation

När jag till förra årets utgåva av Jeeves
letade i Company for Henry efter de
litterära allusioner som Wodehouse
brukar krydda sin text med, funderade
jag ofta på hur en översättare kunde
handskas med dem. Nu har jag sökt
svar hos Birgitta Hammar och hittat
nya frågor på köpet.

Trettondagsafton tycks inte vara en
lika självklar referens. Originalets
”Some men are born to country houses,
some achieve country houses, others
have country houses thrust upon them”
blir hos Hammar ”En del människor är
födda till ställen på landet, andra köper
ställen på landet, åter andra pådyvlas
dem.” Tonen är något vardagligare än
i Hagbergs ”Somliga äro födda till
höghet, somliga förvärva den, och
somliga får den sig påtvingad.”

Själva titeln, Sammelsurium, såg jag
som väldigt tillfällig, med anspelning
på den komplicerade intrigen med alla
dess missförstånd. Först för någon
vecka sedan slog det mig: Titeln syftar
förstås på det ivriga samlandet av
franska brevpressar från 1700-talet
som J Wendell Stickney, en av huvudpersonerna, ägnar sig åt. Det satt långt
inne!!

Ännu mer främmande för en svensk
läsekrets är säkert referensen till
Shakespeares samtida Christopher Marlowe och hans Doctor Faustus. Marlowe syftar på den Sköna Helena,
”whose face had launched a thousand
ships” och Wodehouse skriver ”whose
face had launched a thousand bags of
popcorn”. Hos Hammar står det ”vars
ansikte hade sålt tusentals påsar
popcorn,” och då blir ju referensen helt
och hållet till bioreklam, inte till
Faustus.

Jag utgick först från det engelska originalet och sökte motsvarigheter i
Hammars version. Citat ur Hamlet var
förstås inget problem; Hagbergs översättning är ännu välkänd i Sverige, så
”he was no stranger to the slings and
arrows of outrageous fortune” blev
”Bill var ingalunda främmande för ett
bittert ödes styng och pilar”.

Många engelsktalande känner nog till
Edgar Allan Poes The Raven, med kor10

pens ständigt upprepade ”Nevermore.
Quoth the Raven Nevermore” alltså.
Hos Wodehouse heter det:
”Quoth the raven!
-Eh?
-Private joke. My uncle always insists
that the ravens feed Algy as they did
what’s his name in the Old Testament.”
Här behåller Hammar fågelallusionen,
men ändrat den något. Poe går bort,
men det sakrala blir kvar:
”Stekta sparvar som vanligt!
-Äh?
-Ett stående skämt i familjen. Min morbror påstår att Algy bara behöver öppna
munnen för att stekta sparvar ska flyga
in i den. Du tycks ha blivit hans hedersskyddsängel på sista tiden.”

Här leker Wodehouse förstås med ljudlikheten mellan write och right.
Hammar gör så här:
”…min lycka snart ska vara gjord.
-Jord? Ja, smaken är ju olika.”
Vid ett annat tillfälle varierar hon
Wodehouses ordlek och gör även ett
eget tillägg:
”He could make a nice income that
way. Or he may be a man of such
striking appearance that he collects
crowds when he appears in public.”
På svenska: ”Det skulle han kunna leva
flott på. Eller också kanske han samlar
mod. Eller glödande kol på någons
huvud.”
Hammar kompenserar också för det
oöversättliga genom att lägga in litterära referenser där Wodehouse inte har
någon, som här:
”I’m hoping he may feel that Ashby
Hall is where he belongs.”
Då anspelar Hammar på Heidenstam
och skriver: ”…den här grushögen, där
hans anfäder barn har lekt….”

Ett större problem är sådant som i gamla översättningar brukade få en fotnot
med texten ”oöversättlig ordlek”.
Ett exempel:
”He looks like Nero Wolfe.
-Stout?
-Bulging.”
Här skriver Hammar: ”Han ser ut så han
kan skrämma hästar i sken. Smällfet.”
Det blir för svårt att översätta ordleken
som har att göra med att Rex Stouts
detektiv Wolfe är mycket tjock och att
författarnamnet Stout är en variant på (lätt) överviktig.

Och även om många inte vet att pudeln
innehåller Mefistofeles i Goethes Faust
är denna vovve tillräckligt känd för att
Hammar ska översätta ”coming to the
point” med ”rakt på pudelns kärna.”

Det finns tillfällen då hon lyckas bättre,
som här:
”What will you do there? Raise
chickens?
-Write.
-Oh? Well I suppose…”

Mer folklig är hennes översättning av
”Counting now”, nämligen ”Jag räknar
de lyckliga stunderna blott”, vilket för
min generation är en självklar referens
till en sång av Karl Ewert och Jules
Sylvain, ”Räkna de lyckliga stunderna
11

blott”, sjungen av Ulla Billquist i en
film med samma namn.

På svenska: ”Lika fjolligt som att köra
till vänster och kalla Cholmondeley
Marchbanks.”
Jag trodde först att Marchbanks syftade
på en förälskad ung man i Shaws Candida, men det stämmer nog inte.
Uppenbarligen är det så att engelsmännen stavar Cholmondeley men säger
Chumley och stavar Marjoribanks men
säger Marchbanks.
Skämtet ligger – tror jag – i att amerikanskan Kelly blandar ihop dessa två
egendomligheter till en enda. Och detta
har jag googlat mig till.

Ibland fattar jag dock inte alls hur
Hammar har tänkt. Det kanske går upp
ett Liljeholmens om något år. Men inte
än, alltså:
”They might deplore his consistent refusal to see eye to eye with the poet
Longfellow.”
”De beklagade måhända hans istadiga
vägran att inse att livet inte bara är öl
och käglor.”
Que??
Någon gång upprepar hon Wodehouses misstag, som när hon skriver
Carl Fauberge, i stället för Carl Fabergé, precis som han. Det verkar vara en
överdriven trohet mot en författare
som hon annars förhåller sig ganska
fritt till.

För det mesta utgick jag från originalet
och kollade sen hur Hammar löst vissa
saker. Ännu roligare blev det när jag
gjorde tvärtom, började i den svenska
upplagan och sedan såg vad det var
som hade översatts på det viset.
Till exempel översätts ”By Jove” (vid
Jupiter) med ”vid profetens skägg”
(islamisk referens).
Och ”Du store Nebukadnesar” är en
översättning av det simpla ”Oh my
God”. Rätt så fritt må man säga.

Sin frihet använder hon bland annat till
att förtydliga det som i original gick
mig förbi.
Hon skriver ”Sänd ditt bröd över vattnet, för med tid och stunder får du tillbaka det, du vet.”
Här förlänger och förklarar hon en biblisk referens som i original inte är
solklar: ”Bread upon the waters”-

Så här skriver Hammar: ”Aldrig hade
han varit på vippnare att gå upp i
limningen. ”
Originalet är mer konventionellt: ”Seldom had he been nearer to one of those
conniption fits to which…he was
addicted.”
Nyskapande på min ära!

Här har vi något märkligt, som Hammar översätter rakt av utan att försöka
förklara för oss svenskar:
”It was, she felt resignedly, the sort of
thing one had to expect in England, like
driving on the left and calling Cholmondeley Marchbanks.”

Nyfiket kollar jag till sist vad ”Hej svejs i
lingonskogen” kan heta hos Wodehouse.
Kort och gott: ”Hi, Wendell”.
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TONY RING
THE WIDE-RANGING SCOPE OF A DAMSEL IN DISTRESS
On 11th May, 2019, my wife and I
were able to meet our daughter and
members of her family near Bury, in
Lancashire, for the first of about ten
performances of the play A Damsel in
Distress, written by Ian Hay and P G
Wodehouse, and first performed in
1934. The performance we attended
was presented by the small Whitefield
Garrick Society, a local theatre group.
What they had not realised was that
their first night was just one day after
the centenary of the publication of the
first instalment of the Saturday
Evening Post serialisation of the novel,
on the 10th May, 1919. Their
audiences didn’t remain in ignorance,
as the anniversary was highlighted in
their programme.

hensive illustration. (At various points
in this article, I will abbreviate the title
to ‘the Damsel’, and P G Wodehouse’s
name to ‘Plum’ or ‘PGW’.)
Wodehouse’s relationship with the
Saturday Evening Post had started in
1915, when it published the serial of
Something New (the American name
for Something Fresh) in seven parts.
The Damsel was PGW’s fourth serialised novel to appear in its pages, this
time in eight parts, and by the end of
1919 it had also published ten of his
short stories. It was published in book
form in the United States by George H
Doran on 4 October, 1919.
Surprisingly, book publication in the
UK was not its next appearance, even
though Herbert Jenkins Ltd released it
on 15 October, for a silent movie
adaptation had already been produced
by Pathé Exchange and released in the
USA as A Damsel in Distress on 12
October! And there was to be an even
more unexpected surprise four or five
years later.

This coincidence demonstrates two
things about Wodehouse - the longevity of his writing, and the hint which
it offers of the different forms of his
work. The purpose of this article is to
expand on the latter point, and propose
the suggestion that A Damsel in
Distress represents its most compre13

In 1922 or 1923, Pathé had launched
Pathé Baby, a form of early home
movie cut down to a 9.5 mm frame
width, and significantly edited from
the original film. The diameter of each
reel was only 50 millimetres, resulting
in about three minutes running time per
reel. Some clever techniques were
utilised to maximise the use of the
limited space. All silent movies incurporate ‘Intertitles’ on which descripttive text appears, and on normal silent
movies this frame would be duplicated
many times to give the viewer time to
read the text. With the Baby, space was
too precious, and each frame representing an intertitle was notched so that it
would catch in the projector, and the
operator would have to release it when
the viewers had finished reading it.

By the time this silent movie was
released, there had been another book
version. The first translation appeared
in 1921 - in Swedish. It was entitled En
Flicka i trångmål, created by Ulla
Rudebeck and published by Hökerberg. Three more translations, into
Finnish, Dutch and Russian were
published before the next main event,
a dramatised version by Wodehouse
and Ian Hay playing for 234 performances at the New Theatre in London
in 1928.
In terms of the number of performances, A Damsel in Distress was
PGW’s most successful play in the
UK, and its run coincided in part with
two other new plays on the West End
stage for which he was co-author - Her
Cardboard Lover and The Play’s the
Thing. The review in Theatre World in
September 1928 included the comment
that the Damsel was ‘a farcical comedy
that will be a boon to all amateur
theatrical societies for years to come. It
is the sort of play that no child need be
afraid to take its parents to.’

A Damsel in Distress silent movie was
released in the Baby format, probably
in 1924, bearing the catalogue number
739, and is the only Wodehouserelated film that I am aware of to
receive this treatment. Even though the
credit as ‘Scénariste’ was given to
Wodehouse, you wouldn’t guess from
the revised title it was given that it had
anything to do with him. The female
star was June Caprice, and a reasonable guess about the title,
Mam’zelle Milliard, is that it was a
reference to her marriage in 1923 to
Harry F Millarde. He was a film
director who was to direct June
Caprice in a total of eight silent films,
but not in this one.

To offer just one illustrative snatch of
dialogue, the heroine Maud Marsh says
the following to George Bevan, an
American theatrical director who is in
love with her, so far unreciprocated:
“Mr Bevan, I’m going to pay you
the rarest compliment a woman
can pay a man. I’m going to tell
you the truth. Won’t you sit
down.”
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Illustration of the Various Uses to which the Damsel has been put
15

The play was presented with varying
casts at more than forty theatres during
the next four years, and has appeared
from time to time right up, as we have
seen, to the production in 2019.

Wodehouse played a significant role in
its development.
Why was the book selected for cinema treatment at this time? According
to a number of commentators including the late Benny Green, since
George Gershwin had met Wodehouse
in 1917, he had come to believe that
the story of the novel reflected his own
career. Like the book’s hero George
Bevan, he too was from Brooklyn, and
had become a successful American
composer who went to Britain to
supervise the London production of a
Broadway hit. Accordingly, George
Gershwin is thought to have used his
considerable influence to have it made
on screen as a musical, with Ira Gershwin even writing a lyric, Stiff Upper
Lip, for the film, as a tribute to the
language used by some of Plum’s
young male characters.

And so we move into the 1930s, to see
what else happened to the Damsel.
Before we reach 1937, the date of a
Hollywood musical based on the book,
it is necessary to return to the list of
translations, for the Czech, Polish and
Portuguese translations were published in this period. So was an Italian
translation, in 1931. And another different translator and different publisher - in 1932. And yet another - in
1935. The details were as follows:
1931 Una signorina in imbarazzo,
A Mozzati, Bietti
1932 Una donzella in imbarazzo,
Francesco Palumbo, Libreria Editrice Monanni
1935 Un capriccio e poi, Alfredo
Bianchini, SACSE Milano

His work on the Damsel was PGW’s
last personal involvement with Hollywood, and completed the range of
productions for which the story was
the basis. But it was not wholly the end
of the story. In Italy, for example, there
was a fourth translation published in
1939, entitled ‘Una magnifica avventura’, translated by Gian Dauli and
published by TEL Milan, and there
were other translations in Norway in
1938 and Spain in 1944.

In 1937, Wodehouse had been working in Hollywood for the second time
in his career, and was about to return
home when he was invited to join the
production
team
(RKO-Radio
Pictures) for a musical version of the
Damsel starring Fred Astaire and
featuring music by the Gershwins. The
script proved to be a substantially redrafted version of book and play, with
additional ideas added to respond to
the qualities of the chosen actors, but

After the war, things were much
quieter. A new Finnish translation in
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1951 and a German translation in 1964
were the lone postwar translations to
appear until a new Swedish version,
now entitled Flicka i fara, translated
by Birgitta Hammar was published by
Bonniers in 1979. In 1994 yet another
Italian, Rosetta Palazzi appeared on the
scene, producing ‘Una demigella in
pericolo’ for Mursia. Apart from a
Russian translation in 2002 and one in
Hungarian in 2010, it does, now, seem
that that particular well has run dry.
(The original novel in English reappeared in 2003 in the 99-volume
Collectors’ Wodehouse series published by Everyman between 2000 and
2015.)

In 2015 the Chichester Festival in
England featured the première of another new musical version, although this
time the title A Damsel in Distress was
retained. About half the lyrics which
were included had been in the 1937
film, but all the lyrics in the show were
composed by the Gershwin brothers. In
the original story, the principal setting
for the story had been called Belpher, a
town on the south coast which had
suffered badly from a scandal of the
contaminated local oysters. Local residents attending the 2015 production
would have recognised that had been a
thinly veiled reference to Emsworth,
just along the coast from Chichester,
where Wodehouse had lived for many
years, and which had given its name to
his famous fictional Earl. In the film of
the Damsel and in this production,
however, the setting was renamed
Totleigh – another fictional place with
Wodehousean connotations, best known
as the Gloucestershire home of Sir
Watkyn Bassett.

But using the novel as a basis for
theatrical productions has not. Apart
from further presentations of the 1928
Hay-Wodehouse play, there have been
a number of new musical adaptations,
using the outline of the novel’s story
and a selection of George-and-Ira
Gershwin songs, not all used in the
1937 film. The first of significance
was probably A Foggy Day, presented
at the Shaw Festival, at Niagara-onthe-Lake in Canada in 1998, and this
proved so successful that it was
reprised at the equivalent festival the
following year.

And that completes the review of a
century of A Damsel in Distress,
probably the most widely adapted
Wodehouse story in existence. How
apt that its centenary was celebrated
by yet another theatrical performance.
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TOMAS PRENKERT
HUR JAG LÄRDE KÄNNA WODEHOUSE
Medlemmar har tidigare berättat i
Jeeves om deras första möten med
Wodehouse. En del personer minns
mycket väl speciella tillfällen i livet
som när de läste Wodehouse första
gången, eller när de hörde nyheten om
Palmemordet, eller när de kom till tro.
Jag är begåvad med god glömska, en
egenskap med både positiva och negativa konsekvenser. Jag vet att vissa
händelser har inträffat men kan för
mitt liv inte minnas omständigheterna
och ännu mindre datera händelserna.

60-talet så köpte jag de böcker jag
saknade. Undan för undan under 60talet växte mitt Wodehousebibliotek,
också med engelska Penguinutgåvor.
Att han skrivit ”pojkböcker” upptäckte
jag först långt senare.
Många har berättat att de har hittat
Wodehouseböcker i föräldrarnas bokhyllor. Så icke jag. Hemma fanns det
en hel del skönlitteratur, både klassiker
och samtida författare, såväl Nobelpristagare som bestsellers och enstaka
deckare. Men jag kan inte minnas att vi
hade en enda Wodehousebok. Mamma
Ruth och pappa Eric var båda språkintresserade. Mamma läste mest poesi
och reciterade dikter offentligt. Pappa
var mer ”allätare” och gav mig böcker
som Oliver Twist. En av hans favoriter
var kåsören Cello (Olle Carle) i
Expressen. Varje år var det givet att ge
honom Cellos senaste bok som
julklapp. Men Wodehouse hade mina
föräldrar tyvärr inte upptäckt.

Jag minns inte vilken bok som var min
första och inte heller när jag läste den.
Det var inte en viss bok som gjorde att
det ”klickade” utan Plum invaderade
mitt liv successivt. Men som student
vid Göteborgs Universitet och Chalmers i början av 60-talet läste jag hans
böcker med stor glädje. Jag minns att
jag köpte Delfinpockets på Wettergren
& Kerbers och Gumperts. På Dicksonska Folkbiblioteket vid Allén hittade jag andra Wodehouseböcker. När
den första ”Jubileumsserien” med
Björn Bergs fina omslag (som utkommit 1959) kom på bokrean en bit in på

Pappa var gammal ”latinare”, VD för
PAX barnskor i Örebro, med en hel del
internationella kontakter. Han tog sig
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fram bra på engelska, tyska, italienska
och hyfsat på franska, portugisiska och
esperanto. Hans förtjusning i Cello
berodde på denne kåsörs alla språkliga
konster, ordlekar och roliga formuleringar. Cellos böcker hade titlar som:
Så, skörda och så vidare, En hög repriser till högre priser, Några stycken i
någras tycken, Småle och smila en
smula. Via pappa matades familj och
vänner med Cellocitat som: olägenheten med lägenheten var inte hyran
utan ohyran. Eller om det var tvärt om?

med en allusion på Pär Lagerkvist:
”Jag är vackrast när nån skymmer”.
Inte konstigt att jag kände mig hemma
i Wodehouses formuleringskonst när
jag mötte den. Tack pappa! Genen för
språklig humor har till min glädje gått
i arv, inte minst till min son, som också
är medlem i WS. Vi citerar ofta Plum
för varandra och skrattar!
Hur det kom sig att jag började läsa
Wodehouse minns jag alltså inte och
inte heller vilken bok det var. Men
pappa hade lämnat dörren vidöppen
och krattat manegen. Troligen skedde
de första mötena i övre tonåren, för när
Delfinutgåvorna utkom på tidigt 60-tal
skaffade jag dem: Blixt och dunder,
Svinhugg går igen, Fullmåne, Den
oefterhärmlige Jeeves, Som det anstår
en Wooster och Ring på Jeeves, dvs
främst böcker om Blandings och om
Jeeves/Wooster. Jag var nog allra mest
förtjust i Blandingsserien. Redan som
pojke var jag emellanåt ”preoccupied”
och blev då anklagad för att vara tankspridd. I den svinaktigt fokuserade lord
Emsworth fann jag en själsfrände, även
om inte svin ingick i min intressesfär.
Från 70-talet och framåt, lärde jag
känna andra delar av Plums stora värld.
Exempelvis golfhistorierna slukade
jag, trots att jag inte spelade golf.

Språkliga skämt var vardagsmat hemma. Pappa kunde till exempel be
Martha, den tyska hemhjälp vi hade en
sommar: Eine kleine aufträne, bitte!
Martha förstod svenska bra och uppskattade skämtet. När en mindre tätort
dök upp i vindrutan framför oss kunde
pappa förkunna för familjen: Här
breder den stora Sjö- och Stapelstaden
Kumla ut sig inför våra häpna fötter.
Pappa skulle säkert ha älskat Plums
språk, formuleringar, metaforer, ordlekar och också hans allusioner på
Bibeln och på klassiker. Pappa roade
också familjen och vännerna med att
väva in litterära citat i samtalen. Lidners: Varhelst en usling finns, han är
min vän, min bror, Frödings: Det är
skönt för skalder att få sova var återkommande favoriter. Likt Wodehouse
angav han ofta inte att han citerade.
Han kunde i bästa Wodehousestil förvränga citat. När vi en gång ställde upp
för ett gruppfoto ställde han sig i
bakersta raden och motiverade detta,

Golf, like measles, should be caught
young, for, if postponed to riper years,
the result may be serious. Med sådana
sanningar räddade Plum mig från golfen. Jag ville inte, i likhet med Plums
golfare, och också vissa bekanta, fast19

na i ett tidskrävande ”missbruk”. Jag
vågade mig helt enkelt aldrig på att
pröva golf. Livet är fullt av val, som
kapten Ahab sade. (Studieåren i Göteborg har satt spår!)

Vårt Hem, Allers och Vecko-Revyn,
vilka innehöll noveller som inte fanns
i hans svenska böcker och började leta
efter fler fynd i tidskrifter. Jag vände
mig till WodehouseSällskapet (hur jag
blev varse dess existens minns jag inte)
och fick veta att det inte fanns någon
bibliografi över Wodehouse i svensk
press! Jag hänvisades till Bengt Malmberg, som blev mycket intresserad av
mina fynd. Vi drev i samarbete under
flera år projektet ”Wodehouse i svensk
press”, ett projekt som vi sedan dess
hunnit både avsluta och återuppta på
grund av att det tillkommit nya digitala
sökmöjligheter. En bibliografi över
Plum i svensk press finns på
www.wodehousebibliografier.n.nu, och
beskrivning av hur vi jobbat finns på
www.wodehouseforskning.weebly.com.
Bengt och jag utgav också novellsamlingarna Drönarhistorier och Bland
lorder och drönare, båda med översättningar från de gamla tidskrifterna.

Bekantskapen med Plum har djupnat
med åren. Under några årtionden då
barnen växte upp och mitt jobb på
Universitetet samtidigt krävde mycket,
fick Wodehouseläsandet stå tillbaka,
men han var aldrig frånvarande. Efter
min pensionering 2006 började jag mer
systematiskt söka efter de Wodehouseböcker som jag inte läst. Då hade jag
förstås sedan länge utvecklat ett beroende av Wodehouse, och ett sådant
beroende kan väl knappast kallas ett
”missbruk”. (Även om Ulla tycker att
detta kan diskuteras.)
Flera av hans novellsamlingar, som
Young Men in Spats, Eggs, Beans and
Crumpets, Blandings Castle & Elsewhere och Lord Emsworth and Others
fanns inte utgivna på svenska, och jag
blev mer och mer förtjust i hans
noveller. Mina hyllor innehåller nu
också de flesta av hans böcker på
engelska.

Jag blev medlem i Sällskapet och
Jeeves gav mig många nya insikter. Jag
fördjupade också bekantskapen genom
att skaffa böcker om Wodehouse och
hans värld, av exempelvis Ring/Jaggard och Murphy.

Min Wodehousesamling på svenska
var snart komplett och de flesta böckerna hade jag läst flera gånger. Jag var
bedrövad över att det inte fanns mer
översatt till svenska. Jag ville umgås
mer med honom, också på svenska!
Till min överraskning råkade jag hitta
några nummer av gamla veckotidningar, som Bonniers Novell-Magasin,

Fortfarande har jag nästan alltid en
Plumbok på gång, parallellt med andra
författares verk, och gör nya upptäckter. Jag gillar hans sätt att skruva
intrigen ett varv till och ännu ett varv
till, trots att det inte förefaller möjligt.
Ändå är det inte främst intrigerna som
fängslar mig. Georg Svensson skrev:
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Åtminstone för mig framstår Wodehouses humor som till minst femtio
procent rent semantisk. Jag höjer utan
att tveka budet till sjuttio procent, inte
minst när det gäller böcker från hans
glansperiod från 20-40-talen. Ännu
känner jag honom knappast väl, men
jag fortsätter att skrapa på ytan och
belönas exempelvis med att hitta för
mig nya dolda allusioner.

To every thing there is a season, and a
time to every purpose under the heaven: A time to be born, and a time to
die; a time to plant, and a time to pluck
up that which is planted…
Plum gör sublima prosaiska tillägg:
There is a time for studying beetles and
a time for not studying beetles. (Right
Ho, Jeeves, 1934).
There is a time to speak of eggs and a
time not to speak of eggs. (Young Men
in Spats, 1936).

Jag kan till sist inte låta bli att dela med
mig av några av mina favoriter ur
Plums formuleringskonst:

Min vän Fader Max Barrett, som tyvärr
nyligen rycktes bort, 95 år gammal,
citerade Barden, (nästan ordagrant):
The man that hath no Wodehouse in
himself is fit for treason, strategems
and spoils. Jag delar Max’ uppfattning
att läsning av Plum förädlar oss. Vi
WodehouseSällskapsmänniskor har en
viktig uppgift: att hjälpa våra vilsna
medvandrare att upptäcka Wodehouse,
på det att också dessa må få honom
”inom sig”, och bli noblare människor.

- Jeeves skenbart blygsamma svar på
Berties fråga är genialt paradoxalt:
”Good Lord, Jeeves! Is there anything
you don’t know?”
”I could not say, sir.”
(The Inimitable Jeeves, 1923)
- En av Plums makalösa metaforer:
this man is a cross between a comedy
juggler and a parrot that has been
dragged through a hedge backwards.
(Joy in the Morning, 1946) Man kan se
Boko framför sig med håret på ända.

Jag kan icke räkna dem alla, de stunder
av glädje jag rönt. Mitt fortsatta umgänge med Plum tar sig exempelvis
uttryck i ett antal nummer av ”Ye Olde
Plum News” som finns på min hemsida
www.wodehouseforskning.weebly.com.

- En underbar surrealistisk bild från
den pastorala inledningen av ”Summer Lightning” 1929:
It was that gracious hour of a summer
afternoon, midway between luncheon
and tea, when Nature seems to unbutton its waistcoat and put its feet up.

Rubriken på denna berättelse borde
egentligen formulerats i presens, för,
som framgår av berättelsen så fortsätter jag att lära känna honom och det
kommer jag att fortsätta med tills jag,
likt den hund Ukridge en gång köpte,
lämnar in matskålen.

- Plums sätt att alludera på Bibeln, roar
mig högeligen. Predikaren gör i kap 3
allvarliga reflexioner över livet:
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Angående så´na här mordhistorier
En av livet prövad författarfaders välmenta råd till sin son om han tänkte skriva detektivhistorier – och vore stor nog att
hålla i en penna

Av P.G.Wodehouse
Strand juni 1929
Stockholms-Tidningen 23 juni 1929

Det är ett egendomligt faktum, varöver noggranna iakttagare länge framsagt snillrika funderingar, att de flesta av de stora plågor som gått fram över vår jord ha
kommit smygande som tjuvar om natten. Ingen människa märker det ringaste och
så en vacker dag är olyckan skedd och där står man och kan inte annat.
Så är det just nu med oss här i England. Utan att vi hade den minsta aning om
att någonting var på färde kom den här vågen av detektivhistorier över oss. Det var
inte alls länge sedan genren bara förekom helt sporadiskt men nu sitter vi ända upp
till halsen i den och den stiger för varje dag. Det tycks som en mäktig bacill trängt
sig in i våra bästa författarhjärnor och tvingar dem att skriva skräcknoveller. Och
det skulle ju inte göra så mycket men den bringar tyvärr också våra sämsta
skribenter att kasta sig över denna sorts ämne. Resultatet är att detta nya Eden, detta
Naturens eget fäste mot krig och fasa, denna diamantö mitt i ett hav av silver, detta
halvparadis – ni förstår naturligtvis att jag menar England – har förvandlats till en
asyl av dårar, som läser varandras detektivhistorier. Och i nittionio fall av hundra
äro de dåliga.
Det är en högst oroande tanke.
Det förefaller som om gemene man inte skulle begripa hur svårt det verkligen
är att skriva sådana saker så de bli bra. Om jag hade en son som funderade på att
skriva detektivhistorier – och om jag hade en son som vore stor nog att hålla i en
penna så funderade han naturligtvis på den saken, så skall jag ta honom avsides och
försöka peka ut några av de svårigheter, som vänta honom på hans väg genom livet.
*
Käre James (eller John) skulle jag säga, tänk dig noga för. Kom ihåg att över
varje detektivroman gäspar en halvsovande läsare, som säger: - Än sen?
- Du skriver att sir John Bullstrode har hittats mördad i sitt bibliotek.
- Vem bryr sig om det? svarar han.
- Du tillägger att alla dörrar och fönster voro stängda.
- Det är de jämt, svarar han.
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- Misstankarna riktas mot
minst ett halvt dussin människor, skriker du.
- Jaså, mumlar han och somnar in definitivt, jag antar att på
slutet blir det i alla fall uppklarat,
att det bara var en som gjorde
det.
Där ligger just själva svårigheten. Detektivnovellistens handikapp är så begränsat. Läsaren vet
från början att det varken är hjälten eller hjältinnan, som har
begått brottet. Man är praktiskt taget säker på att det inte kan vara Reggie Banks,
för han är tecknad som en humoristisk figur och att vara en humoristisk figur i en
detektivnovell är att ha precis motsatsen till de kvalifikationer, som krävas av en
mördare. Och inte heller kan det ha varit gamle onkel Joe för det har tydligt framgått
att han är en sådan djurvän. Och det vet
man ju, att djurvänner duger inte alls till
mördare i detektivnoveller. Följden blir
naturligtvis att mördaren måste vara någon
av de där tråkiga bifigurerna, som man
knappast har lagt märke till tidigare och
som på sista sidan bevisas vara sonen till
den uppfinnare, som den mördade lurade i
sin ungdom. Faktum är, att man vet redan
från början att en av de där figurerna måste
det vara.
Om jag skulle skriva en detektivroman, skulle jag helt djärvt kasta mig ut i
den stora sensationen. Jag skulle inte låta
någon alls av personerna i boken begå
mordet. Här nedan kommer de sista raderna i en sådan där liten sak, som jag skulle
ha kunnat skriva på ett par veckor om jag inte hade en stor själ, som står vida över
den sortens skriveri:
- Du menar, Jerningham, flämtade jag, att du har löst detta ogenomträngliga
problem? Du menar, vrålade jag, att du vet vem som stötte ned Ralph med den
orientaliska kniven?
Travers Jerningham nickade kort. Jag blev förvånad över att han ej visade något
av den belåtenhet, man skulle kunna vänta vid en sådan framgång.
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Det gör jag, sade han.
- Men du ser dyster ut, Travers Jerningham – varför?
- Därför att det inte är möjligt
att ge brottslingarna ett rättvist
straff.
- Brottslingarna? Var det då
flera än en?
- Ja, Woodger, de voro två.
Två av de skurkaktigaste samhällsfiender, som någonsin hållit i
en orientalisk papperskniv. Den
ena grep tag i sir Ralph medan den
andre stack kniven i honom.
- Men Jerningham, om du är så
säker på din sak, varför kan du då inte skaffa dem deras rättvisa straff?
- Därför att de äro så listiga, käre Wodger, att de inte alls finns med i boken.
SLUT
Jag tror att det slutet skulle verka en smula överraskande. Och överraskande
skall just detektivromanen vara.
*
Jag vill påpeka, att jag vid författandet av ovanstående romanslut undvikit vad jag
skulle vilja kalla den ordinära alltid-på-lager detektiven. Travers Jerningham – är
det inte ett fint detektivnamn? – är däremot en av dessa skarpa hökögda
amatörspårhundar. Men inte heller den sortens detektiver äro så lätta att variera.
Det finns egentligen bara tre olika typer
a) Den Torre
b) Den Tråkige
c) Den Gnistrande
och jag är egentligen inte förtjust i någon av dem.
Den Torre Detektiven är rätt gammal. Han har pincenez och en löjlig hatt och
har små anlag för hackhosta. Han är gnällig och verkar lite gammal fröken. Han ser
klen ut, men tvingas han in i ett hörn presterar han naturligtvis en punch som liknar
Dempseys. Men väl ute ur hörnet är han ledsam.
Fast naturligtvis är han inte så ledsam som Den Tråkige Detektiven. Hans specialitet är att avslöja bovarna genom sin ingående kännedom om gifter och annat
sådant och han kommer den omöjlige skurken på spåren på grund av att han
(skurken förstås) är lätt kortskallig.
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Den Gnistrande Detektiven är en
relativt ny uppfinning. Han är en
otroligt förmögen ung gentleman,
som löser kriminalproblem för ro
skull. De tycker om honom på Scotland Yard fastän han för det mesta
driver med dem. Ibland kan detektivinspektör Faraday inte låta bli att
skaka på huvudet åt alla den unge
mannens många idéer, men han är i
alla fall den förste att erkänna att
Tony Dalrymple har en rent hemsk
förmåga att gissa rätt. Och den unge
mannen har verkligen ett förtjusande
trevligt sätt. Det finns inget av det
där Sherlock Holmska ”Vem har
begått detta fruktansvärda brott?”
hos honom. Ett våld som är begånget
mot en person dämpar på intet sätt
Tonys livsandar, d.v.s. våldet måste
naturligtvis ha begåtts mot någon annan. Åsynen av ett lik lockar fram det allra
kvickaste och muntraste hos honom. ”Jaså, det här är det här gamla liket, inspektor?
Jaha, ja. Skallen inslagen och en liten kula i det gamla hjärtat. Jaha, ja. Det kan inte
ha piggat upp honom precis. Säg inspektor, ni har väl observerat att den figuren,
som ställt till med detta är vänsterhänt och har en mittbena? Mittbena är förresten
alldeles ur modet nu.”
Inte så oerhört tilldragande som ni märker. Men man kan inte förneka att han
imponerar en smula. Fastän han blir allt vanligare, snart snavar man över honom
på gatorna.
De bästa detektiverna – Edgar Wallace´s – äro alla Scotland Yardmän. För en
läsekrets, som är övermättad med unga briljanta amatördetektiver ligger det något
lugnande över en Scotland Yardman. Man kan tro på honom och han har en verklig
bakgrund. Om jag skulle finna det omöjligt att förmå min son att bli någonting
annat än kriminalförfattare, skulle jag bönfalla att han skulle ge sina detektiver en
aktad ställning i samhället. Gör han det, kan han ju alltid lita sig till Scotland Yards
fingeravtrycksavdelning och skulle det falla honom in att vilja hejda boven innan
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denne lämnar London, kan han ju
skicka ut 3000 konstaplar att titta
efter honom. Jag tycker sådant
verkligen är saker att ta vara på. Nu
kan naturligtvis boven ta sig ut ur
London trots de 3000 men man kan i
alla fall inte förneka att det ger ens
bok stadga om man så där utan vidare
kan sätta 3000 poliskonstaplar i
rörelse.
*
Ja med detta bör jag ha klargjort
för min käre James (eller John) den
del av saken, som har med detektiven
att göra. Men nu står han inför ett mycket värre problem. Hur skall man bära sig åt
med boven?
Mera generellt sett, kan man indela alla detektivberättelsers bovar i följande tre
klasser – tråkiga alla tre:
a) Rysligt surmulna herrar från Indien eller Kina eller Tibet eller Siam eller var
som helst utom från Trafalgar Square eller Piccadilly Circus. Dessa herrar är
allesammans ute på jakt efter den alldeles otroligt dyrbara och oslipade diamant,
som stulits från det tempel som dessa herrars förfäders andar valt till sitt
favorituppehåll.
b) Herrar med en ilska, som hållit sig frisk och kry under minst 30 år.
c) Mästerbovar.
Beträffande a) skulle jag bestämt vilja avråda min käre James (eller John) att ta
någon som helst befattning med den kategorin. Jag har nämligen en alldeles
bestämd känsla av att marknadsbehovet av herrar, som ha till uppgift att hämta
tillbaka stulna tempeljuveler, är fullkomligt täckt. Dessutom är det ett faktum att de
så att säga bovfurnerande nationerna på sista tiden blivit så förfärligt lättstötta. Om
författaren gör sin mördare till kines, så dröjer det knappt en vecka efter bokens
tryckning förrän breven börjar strömma in till förläggaren med underskrifter som
”En som avskyr dålig smak” (avsänt från Peking). ”Moder med fem oskyldiga
kinesbarn” (med Hankau i poststämpeln) o.s.v. Väljer man en annan nationalitet
stöter man på ”Uppretad familjefader” (från Tibet) eller ”Rent spel” (från Java).
Det är verkligen inget nöje.
Och inte heller är det att rekommendera att hålla sig till avdelning b). Den tid
vi lever i nu är så praktisk och realistisk. Det är lite svårt för oss att verkligen tro –
som våra fäder gjorde – på mannen, som gick och skötte om sin ilska i ett
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kvartssekel. Herre gud, det var kanske inte otänkbart förr i tiden när förströelserna
voro färre och mindre omväxlande. Men nu, med golf och tennis och korsord och
hundutställningar och bridgeprotokoll och regelbundna skatteterminer och bergoch dalbanor och bensinstationer och allt annat, är det verkligen svårt att tänka sig
att någon skall ha tid att gå omkring och komma ihåg någonting, som han blev
ursinnig över våren 1904.
Återstår alltså Mästerboven, avdelning c). Mästerbovens psykologi är verkligen
någonting, som jag aldrig har begripit mig på. Jag kan förstå resonemanget hos en
man, som vill ta sig något före
en regnig dag och som därför
skjuter två kusiner, förgiftar en
onkel och förfalskar ett testamente. Sådant är affär, det är
baserat på sunda ekonomiska
principer.
Men Mästerboven är en ekonomisk humbug. Han behöver
inga pengar. Alla Mästerbovar
har massor av pengar. Tänk på
Delancysmaragden och Styvesantpärlorna och säcken med tusenpundsedlar han stal från banken, vad tror ni det
gör tillsammans? Säkert över en miljon. Men varför i herrans namn fortsätter han
sedan? Varför drar han sig inte tillbaka?
Men tror ni att ni skulle kunna få in ett så förståndigt resonemang i skallen på
en Mästerbov? Aldrig i livet. Inte på en million år. Jag har alldeles nyss läst om en
sådan där stackars halvdåre. För att kunna bli Mästerbov måste han bo i en
oreparerad källare under ett smutsigt illaluktande pensionat någonstans nere i
dockorna. Och det enda roliga han kunde kosta på sig, var att hugga ved på
bakgården. Och märk dock, att om man dömer efter de arvoden han utbetalade till
sina hantlangare, de enögda kineserna, de mexikanska lassokastarna och de
dövstumma knivmännen från Sansibar, så måste han åtminstone ha skattat för en
förmögenhet på mellan två och tre millioner pund.
Han skulle ha kunnat hålla sig med en lustjakt, en kolonn av lyxbilar, ett hus i
Grosvenor Square, ett litet lantställe, ett fiskevatten i Skottland, en villa på Rivieran
och ett kapplöpningsstall. Han kunde ha givit ut en tidning, räckt en hjälpande hand
åt engelsk opera och spelat Shakespeare till hyggligt pris. Men inte, i stället bor han
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där nere i den där källaren, som blir översvämmad var gång det blir flod, och allt
detta bara för att vara Mästerbov. I sanning en underlig människa.
Jag minns en annan Mästerbov som sysselsatte hela sitt band med att gräva en
tunnel under en gata och in i en bank. Vad tror ni att han tjänade på det? 12 000
pund! Inte guineas. Pund!
*
Alltså min käre James. På det hela taget gör du tydligen klokast i att alldeles
hålla dig borta från alla tre kategorierna och i stället begagna ”Samhällsfienden”.
Denne variation av bovsläktet har nämligen den kolossala fördelen framför de
andra att han icke behöver verka trolig. Han är närmast att betrakta som en sinnessjuk mördare och som sådan kan han egentligen bära sig åt hur det faller författaren
in. Till mannen med den 30-åriga
ilskan säger vi: Men min käre
vän, tänker du verkligen sticka
kniven i gamle farbror George?
Vad ska du sedan ta dig för de
långa vinterkvällarna när du inte
har någon förargelse att sköta
om? Till Mästerboven framhåller vi att det är rena vanvettet
att på det här sättet hålla på att
öka en förmögenhet, som redan
är stor nog. Det kan då verkligen
inte vara något nöje för honom
att sätta på sig löspolisonger och
stå utanför hjältens sovrum en
kall natt i bara strumplästen och pumpa in giftgas genom hans nyckelhål eller att
klättra upp för ett halt tak i snöstorm för att släppa ner giftormar genom skorstenen.
Men Samhällsfienden klappar vi bara på axeln och säger:
- Heja på du gamle skojare, det är inte mer än trettio sidor kvar i boken. Det är
nog bäst att du ökar farten en smula om det skall bli något vidare nöje på slutet.
(Illustrationerna hämtade från det engelska originalet i Strand.)
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BJÖRN BERGSTRÖM
LORD TILBURY
Tidningsvärldens lille Napoleon
När vi först möter den dynamiske skaparen av tidningsimperiet Mammoth
Publishing Company, ”that vast concern which supplies half – the more
fatheaded half – of England with its
reading matter.” Bill the Conqueror
1924, Bill Erövraren 1937, George
Pyke, är han fullt upptagen dels med att
bekymra sig för sin inte så energiske
son, dels med att hitta ett lämpligt
namn för sin nyvunna lordtitel. Han
beskrivs som en man med enkelt ursprung som genom idogt arbete nått sin
nuvarande position. Hans hustru Lucy,
som var servitris på en lunchrestaurang, är död sedan några år. Hans syster
Francis har också gjort en klassresa,
från att ha varit gift med ett affärsbiträde är hon nu gift med en professor
i arkeologi. I ett senare verk var Pyke
ungdomsbekant med Galahad och hade
festat med honom. Han är strängt
sysselsatt med att hitta ett lämpligt
namn och väljer mellan bland andra
Ilfracombe, Wensleydale, Creeby och
Michelhever innan han bestämmer sig
för Tilbury.

Förlaget omnämns redan 1915 i Something Fresh, Lord Emsworths misstag,
1931. ”The Mammoth Publishing
Company, which controls several important newspapers, a few weekly journals, and a number of other things, does
not disdain the pennies of the officeboy
and the junior clerk. One of its many
profitable ventures is a series of papercovered tales of crime and adventure.”
Så här beskrivs han, ”It is the custom
nowadays to describe all successful
men who are stumpy and about twenty
pounds overweight as Napoleonic. But,
hackneyed though the adjective is, it
must be admitted that there was indeed
something suggestive of Napoleon in
the port of Sir George Pyke as he strode
up and down his office. His generously
filled waistcoat and the habit he
dropped into in moments of meditation
of thrusting the fingers of his right hand
in between his first and second buttons
gave at any rate a superficial resemblance to the great Corsican – and this
resemblance was accentuated by the
29

gravity of his plump, determined face.
He looked like a man fond of having
his own way: nor in the last twenty
years of his life had he often failed to
get it.”

dennes systerson Sam i sitt förlagsimperium. När misstankar uppstår att
den unge mannen har träffat en ung
dam blir han orolig för att hon är
olämplig och att Sams morbror skulle
klandra honom, lord Tilbury. ”Pynsent
tog mig avsides innan jag for och
varnade mig uttryckligen för att låta
den här unge mannen komma i kontakt
med – eh – medlemmar av det motsatta
könet… Han sade att det hade varit en
del bekymmer för ett år sedan,” och
därför vägra sälja sin skog gör han allt
för att skilja Sam och den förmodat
olämpliga unga damen åt.

Han vill gifta bort sonen med svågerns
systerdotter, hon är inte särskilt intresserad, sonen vill gifta sig med sin sekreterare, som, när den blivande lorden
får vetskap, raskt får sparken. Romanens hjälte, Bill West, en ung amerikan
som av sin morbror trävarumagnaten
skickats över till England för att undersöka varför Londonfilialen går så dåligt
känner henne sedan hennes besök i
Amerika för några år sedan och blir
störtförälskad när de nu träffas igen.

Även här jämförs han med Napoleon.
”Lord Tilbury var en kortväxt, fet man
med befallande anletsdrag, och nästan
allt vad han företog sig hade något av
Napoleon över sig. Hans uppträdande
just nu förde tanken hän på Napoleon i
fångenskapen, vandrande fram och
tillbaka på Bellerophons däck med
gamarna slitande i bröstet.”

Den blivande lorden gör energiska
försök att sätta käppar i hjulet för de
unga tu, beordrar en av sina anställda,
redaktören för skvallertidningen Society Spice Percy Pilbeam, en lömsk liten
man med finnigt ansikte och en löjlig
mustasch att spionera på paret vilket
bland annat leder till en dramatisk
biljakt men självklart slutar det lyckligt
för dem medan Pilbeam får veta att han
lever. ”It is a defect in the characters of
Napoleonic men that they are apt to
demand from their subordinates success and nothing but success.”

När hans misstankar bekräftats kontaktar han morbrodern som beordrar
Sam att ta första båten tillbaka till
Amerika. Tilbury beger sig till Sams
bostad i Valley Fields för att överbringa morbroderns beslut och ge Sam
sparken. Under tiden har Sam ertappat
en inbrottstjuv och, för att kunna lämna
honom obevakad medan Sam går över
till grannhuset för att träffa sin käresta,
tagit hans byxor. När lorden kommer
till huset blir han av med sina byxor
och tjuven försvinner. Sam kommer
tillbaka till huset och lånar generöst ut

I Sam the Sudden, 1925, Sam hos tidningskungen, 1935, där förlaget kallas
Mammoths Bokförlagsaktiebolag, vill
han köpa en skog i Amerika för att göra
tidningspapper av. För att ställa sig in
hos skogens ägare lovar han att anställa
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ett par, men när Tilbury talar ringaktande om den unga damen och
avslöjar att han varit i kontakt med
Sams morbror blir Sam rasande och
slänger ut denne som fortsätter argumentationen tills Sam tappar tålamodet. ”’Hör på,’ sade Sam. ’Om ni inte
är ute ur det här huset inom två sekunder, så tar jag tillbaka de där byxorna.’
Varje Achilles har sin häl. Av alla
hotelser, som Sam kunde ha begagnat
sig av, var detta troligen den enda som
lord Tilbury i sin farligt uppblåsta och
fientliga sinnesstämning, skulle ha
tagit ad notam. Under ett ögonblick
stod han och svällde liksom en leksaksballong, så smög han ut, och dörren
slog igen efter honom.”

tvär och något knubbig som han var,
med en femton kilos övervikt, och man
skulle i detta ögonblick ha kunnat ta
honom för en Napoleon som tog sin
morgonpromenad på S:t Helena.”
Det var alltså lord Emsworths yngre
bror, den beryktade välborne Galahad,
som skrivit kontrakt om att ge ut sina
memoarer med utförliga skildringar
inte blott av sina egna eskapader men
också av vad många av hans jämnåriga
ur den engelska överklassen gjort i
yngre dagar. De var nu stadgade baroner och lorder som fasade inför hotet
att deras tidigare leverne skulle avslöjas.
Tilbury ger dock inte upp hoppet och
beger sig till Blandings för att försöka
övertala den motsträvige författaren.
Han visas in i Gallys skrivarlya och får
där syn på det färdiga manuskriptet
men just som han tänker ta det kommer
denne in i rummet och efter en stunds
tvekan, ”’Don´t tell me,’ he begged.
’Let me think. I pride myself on my
memory. You’re fatter and you’ve aged
a lot, but you´re someone I used to
know quite well at one time. In some
odd way I seem to associate you with a
side of beef … Shorty Smith? …
Stumpy Whiting? ... No, I´ve got it, by
gad! Stinker Pyke!’” Lorden är föga
road och säger att han nu heter Tilbury
vilket får Gally att fråga, ”Going about
under a false name? Bad. I don´t like
that.” Han påpekar att förr eller senare
kommer han att bli avslöjad. Så
småningom lyckas den stackars lorden

Heavy Weather, 1933, Åska i luften,
1936, börjar med ett brev. ”Det var ett
helt kort brev. Men i all sin korthet
hade det fördärvat dagen för lord
Tilbury. Det lydde sålunda;
´Blandings slott, Shropshire.
Förlagsaktiebolaget Elefanten
London
Närsluter härmed check på den summa jag utfått i förskott på mina Minnen.
Jag har vid närmare eftertanke beslutat mig för att icke offentliggöra dem.
Med största högaktning
G. Threepwood’
Han steg upp ur sin stol och började gå
av och an i rummet. Han hade städse
haft ett napoleoniskt utseende, kort och
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få en syl i vädret och tala om varför han
nu heter Tilbury.
”Oh, you´re Lord Tilbury?”
”I am.”
”What on earth did they make you a
lord for, Stinker?”
När detta blivit utrett beklagar Gally att
han fortfarande står fast vid sitt beslut
att inte ge ut sina memoarer men gärna
vill bjuda på middag vilket Tilbury
bestämt tackar nej till. På väg tillbaka
till Emsworth Arms känner han plötsligt doften av gris och får syn på den
mest magnifika sugga han någonsin
sett. Han har själv svin på sitt lantställe
och var mäkta stolt över sin Prins av
Buckingham, men när han nu stod inför
Dronningen av Blandings ”kände han
med ett stygn av avund att det skulle
vara en förolämpning mot denna
strålande varelse att bara tänka på Prins
av Buckingham i hennes närvaro.”
Medan han står där försjunken i beundran ser han att en potatis hamnat utom
räckhåll för Dronningen och räcker
över den men i samma ögonblick slöt
sig en senig hand som ett skruvstäd om
hans handled och en annan tog fast i
hans krage. Det var svinskötaren Pirbright som låg i högsta beredskap för
att skydda Dronningen eftersom man
befarade ett attentatsförsök från Sir
Gregory Parsloes lejda hejdukar. Han
låste in den skumma typen i ett skjul
och gick för att rapportera till lord
Emsworth. Under tiden hade Monty
Bodkin, nu Emsworths sekreterare men
fram till att Tilbury gav honom sparken
biträdande redaktör för De Minstas
Egen, kommit ner till skjulet varifrån

mystiska ljud hördes. Han befriar fången och åtar sig mot löfte om ett års
anställning att stjäla manuskriptet.
Efter diverse turer där manuskriptet
hamnat i olika händer gömmer Pilbeam, som nu är privatdetektiv och
anställts av lord Emsworth för att
hindra eventuella attentat mot Dronningen, det i ett uthus dit Emsworth
flyttar Dronningen för att hon ska gå
säker för Parsloeligans attacker.
Pilbeam informerar Tilbury som ger
sig av från värdshuset för att hämta
boken men blir då fasttagen och instängd i kolkällaren. Därifrån hämtas
han, lerig och kolsvart, för att ställas till
svars inför en minst sagt upprörd
Emsworth men räddas av Galahad som
erbjuder honom ett bad och att stanna
som gäst på slottet. Under tiden har
Dronningen ätit upp manuskriptet.
I Service with a Smile, 1961, Alltid till
er tjänst, 1963, erbjuder sig hertigen av
Dunstable, som står i begrepp att objuden gästa Blandings, att skaffa Dronningen åt lord Tilbury för två tusen
pund. Dessbättre är lord Ickenham,
farbror Fred, på plats och lyckas
avstyra kuppförsöket.
I Frozen Assets, 1964, Infrusna tillgångar, 1965 presenteras han så här,
”The Tilbury of whom mention has
been made from time to time in this
chronicle, the employer of Jerry Shoesmith should more properly have been
alluded to as Lord Tilbury, for it was
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several years now since a gracious
sovereign, as a reward for flooding
Great Britain with some of the most
repellent daily, weekly and monthly
periodicals seen around since Caxton´s
invention of the printing press, had
bestowed on him a Barony. He was the
founder and proprietor of the Mammoth Publishing Company.”

gudfadern mycket väl kände till den
unge mannens vanor, han hade flerfaldiga gånger löst ut honom från
finkan efter en alltför glad och blöt natt,
hade han satt som villkor att gudsonen
inte fick bli tagen av polisen innan han
hade fyllt trettio, annars skulle Tilbury
ärva. Denne anlitar nu Percy Pilbeam
för att locka arvingen i fördärvet
genom att ta ut honom på blöta aftnar
och se till att han blir tagen av polisen.
Som genom ett under misslyckas komplotten, Biff kommer helskinnad hem
till lägenheten han delar med bokens
hjälte, Jerry Shoesmith som just fått
sparken från sitt jobb som redaktör för
Society Spice, ett öde han delar med
Sam Shotter och Monty Bodkin. För att
förhindra nya eskapader lägger Jerry
beslag på Biffs byxor.

Han är änkeman sedan många år och
har inte haft tid eller lust att gifta om
sig men nu har han fått en ny, ung
sekreterare och blivit blixtförälskad.
”Lord Tilbury was short, stout and
inclined to come out in spots if he ate
lobsters, but there is no law prohibiting short, stout Press lords, even when
spotty, from falling in love with
willowy blondes. He was, moreover, at
what is sometimes called the dangerous age, the age of those Pittsburgh
millionaires who are so prone to marry
into musical comedy choruses.” Pittsburghmiljonärernas giftermålsvanor
beskrevs redan 1910 i novellen Ahead
of Schedule, i Grand Magazine, i Collier’s Weekly 1911 och i The Man
Upstairs 1914.

När lord Tilbury söker upp Biff för att
förhandla om arvet blir han än en gång
av med sina byxor, ”’Tilbury,’ he said,
’I am a desperate man. Give me those
pants of yours.’” Biff ger sig av för att
fria till sitt hjärtas dam medan Tilbury
kontaktar Pilbeam och beordrar honom
att hämta ”trousers” vilket Pilbeam
uppfattar som ”Towser”, en hund.
Problemet löses genom att Pilbeam
säljer sina byxor dyrt och Tilbury beger
sig direkt till banken för att stoppa
checken han just skrivit ut.

Hans storebror emigrerade i unga år till
Amerika och blev mångmiljonär. Nu
har han dött och eftersom han inte hade
någon familj räknar Tilbury med att
ärva förmögenheten. Till hans enorma
besvikelse visar det sig att pengarna
istället går till broderns gudson, den
synnerligen levnadsglade Edmund
Biffen ”Biff” Christopher. Eftersom

De två unga männen får sina hjärtans
damer och lord Tilbury sin unga sekreterare. Slutet gott, allting gott.

33

ASHOK KUMAR BHATIA
THE INDIAN CURRY DISHED OUT BY P. G. WODEHOUSE
What ho!
To the best of my knowledge and belief, P. G. Wodehouse never set foot on
Indian soil. But he has often alluded to
its exotic temples, its wildlife, its
royalty, its fakirs and mystics with
magical powers, and even its love
lyrics. Many times he has vividly captured facets of my beautiful country,
serving up a delectable curry spiced
with uniquely Indian condiments.

• Indian fauna such as spiders, scorpions, cobras, elephants, tigers,
cheetahs and lions regale the reader
across many of Plum’s narratives.
Walking butlers like Beach get described as elephants sauntering
through an Indian jungle. Princes
and maharajas of yore also find a
mention occasionally.

In the essay under reference, the reader will find a random sample of references to India in Wodehouse’s novels and short stories. Such references
are found across all his narratives,
whether he is writing a Jeeves and
Bertie story, a tale of Blandings, or a
stand-alone novel. What I present here
is merely a synopsis.

• Plum suggests a link between the
Indian Civil Disobedience movement and the dietary and fasting
habits of Mahatma Gandhi. Bertie
Wooster motivates Tuppy Glossop
to forsake pleasures of the table by
quoting Mahatma’s example. The
Cawnpore (now Kanpur) Mutiny
gets referred to in at least two
places.

The Indian Curry: A Brief
• In some of his novels, jewels associated with idols of gods in Indian
temples get stolen, with overzealous priests chasing the villains.

• Military men who had served in
India as part of their duties tell us
interesting anecdotes about that distant land, including about their time
in the North Western Frontier Province. Some of you may recall that
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the latter was a province of British
India from 1901 to 1947, when it
was ceded to Pakistan.

alludes to this unique treatise,
because he never used sex as a ploy
to popularize his narratives. All of
his male characters are steeped in
chivalry, strictly bound by Victorian norms.

• When Bobby Wickham takes umbrage, she ticks off Kipper like a
typhoon on the Indian Ocean. Elsewhere, to impress a heart throb, the
hero claims to have used a Boy
Scout pocket knife to teach the
sharks there a lesson or two.

• In his narratives, Wodehouse appears to have instead based his
observations on The Garden of
Kama, a collection of lyrical poetry
of Indian origin published in 1901,
which makes liberal use of imagery
and symbols from the poets of the
North-West Frontier of India and
the Sufi poets of Persia (Iran). The
poems, written by Laurence Hope,
a pseudonym of Violet Nicholson,
are typically about unrequited love
and loss. One of her famous
compositions, known as a ’Kashmiri Song’, appears in at least two
of Plum’s narratives.

• Indian scriptures often use the
Sanskrit term ’siddhi’ to signify
either a remarkable accomplishment or a singular proficiency
attained by an aspirant. These could
be material, paranormal, supernatural or magical in nature,
attained by such practices as meditation, yoga and intense ’tapas’
(austere practices).
• Like much else, this facet of India
is also used by Plum to amuse,
elevate and entertain his readers.
Jeeves, for instance, gets repeatedly
portrayed as someone who possesses the property of a gas floating
from Spot A to Spot B without
much ado. Some characters undergo an experience akin to that of
curling up on spikes while others
are found contemplating the
infinite.

• India rubber is one name for the
natural rubber that comes from the
sap of certain trees. Rubber trees
that grow in South America and
India produce the majority of India
rubber. Plum uses its properties of
agility, elasticity, flexibility and
robustness to cover a wide range of
physical endeavours of the characters in many of his narratives.
• Some characters have a fetish for
remaining as fit as a fiddle. One of
the instruments which they happen
to depend upon to do so is a pair of
Indian clubs.

• Wherever Plum is, love cannot be
far behind. India has gifted the
world with the Kama Sutra, but it is
not surprising that Plum never
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• Some of his characters have either
visited India or plan to do so. While
Lady Malvern whips up a book
relating to Indians, Crispin Blakeney goes off there to deliver a series
of lectures. Some of us may recall
that in Bertie Changes His Mind,
(Carry On, Jeeves), Bertie Wooster
tells Jeeves that he has a sister in
India.

An Illustrated Paper for Boys’
during 1908-1909. It touches upon
Indian Vedas, mythology and
superstitions.

Love sans Borders
The love for Plum’s oeuvre in the
Indian subcontinent transcends any
political considerations. Moreover,
Plum sets a gold standard of pristine
humour not only in English but also in
many other languages into which his
works have been translated, including
in many regional ones in India.

• Indian handicrafts come up for a
mention. So does Taj Mahal. Gurudev Rabindranath Tagore’s dietary
habits get commented upon. Some
behavioural traits of Indians get
covered. The age old sordid custom
of ’sati’ gets touched upon, as do
the Indian Civil Services. Stilton
Cheesewright has the unique distinction of having come under the
spell of Buddhism briefly.

Plum dished out his narratives in a preInternet era, when access to information was severely restricted. It is
amazing that, based mostly on
secondary data, so to say, he could
leave behind for us a spicy Indian
curry, making India shine through in so
many ways through a vast array of his
novels and stories.

• The Luck Stone, a concoction whipped up by Plum under the pseudonym Basil Windham, was serialized
in a magazine known as ’Chums:

Pip pip!

Notes:
1. The full text of this essay can be accessed at
https://ashokbhatia.wordpress.com/2021/08/31/ the-indian-curry-dished-out-byp-g-wodehouse.
2. Ashok Kumar Bhatia is a Plum fan of Indian origin based in Norway. He claims
to suffer from Professoritis and Wodehousitis. He is a regular blogger and an
occasional author. His Wodehouse related posts can be seen under the category
’What Ho!’ at https://ashokbhatia.wordpress.com.
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BENGT MALMBERG
PLAGIAT OCH PASTISCHER I FÖRFATTARVÄRLDEN
Pelham Grenville Wodehouse (18811975) skrev under sitt långa författarliv
ett hundratal böcker och novellsamlingar, massor av korta historier i olika
tidningar, teatermanus, sångtexter med
mera och blev en av 1900-talets mest
produktiva författare inom olika områden. Men han har också inspirerat flera
författare att skriva artiklar och pastischer över hans verk. Snart efter hans
död 1975 började olika författare
skriva pastischer med hans skapade
rollfigurer. Det rör sig om olika typer
av pastischer, noveller eller hela böcker
med hans välkända rollfigurer, som får
fortsätta att leva i nya sammanhang.
Dessa skall naturligtvis inte räknas in i
begreppet ”Wodehousehistorier”, men
de finns likväl utgivna och några har
blivit auktoriserade av Wodehouse
Estate som har copyrighten till hans
historier. Jag har tidigare i Jeeves anmält en del av dem men skall försöka
presentera dem i ett sammanhang med
synpunkter på deras värde för kunskapen och intresset för Plums egna historier. Och diskutera om denna händelseutveckling har något positivt värde.

Det är inte ovanligt att kända och framgångsrika författare och kompositörer
blir plagierade, stilhärmade, travesterade eller parodierade på ett eller
annat sätt, och som exempel Wodehouses mycket nära vän Sir Arthur
Conan Doyle. Hans historier kom att
inspirera Plum från barndomen. Wodehouse berättade hur han nere vid järnvägsstationen inväntade underhållningstidningen ”The Strand” som publicerade Doyles korta noveller.
Arthur Conan Doyle (1859-1930)
kom att bli mycket stilbildande när han
1888 publicerade sin första detektivroman: ”En studie i rött”. Den skulle
åtföljas av ytterligare romaner och noveller. Han hade ett betydligt större
register och flera ämnen, men han är
ändå mest känd för sina Sherlock
Holmes historier. De omfattar 4 längre
romaner och 56 korta noveller. I Sverige fick vi tidigt ett mycket beryktat
exempel på en äkta svensk pastisch
1951 med titeln ”Nya Sherlock Holmes´ Äventyr” (Ur Dr John H. Watsons
dagböcker) utgiven på Bokförlaget
Internationell litteratur. Under titeln en
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Barbro Ek som arbetade på Bonniers
påstår att ”Abbe hittade på det” enligt
Georg Svensson som
blivit anställd på
Bonniers 1931. Vem
det var så ändrade denne aktivt författarnamnet i tryckerijournalen från
Johnson till Wodehouse, och då blir
frågan varför man laborerar först med
P.G. och sedan med P.C.? Manuset
lämnades till Tor Bonnier febr. 1929
och två månader därefter ”antecknas i
tryckerijournalen att ’Börsspel och
kärlek’ skall tryckas med författarnamnet P.G. Wodehouse. Men någon
ändrade i sista stund författarnamnet
till P.C. Wodehouse. Hade man fått
kalla fötter? Barbro antyder att Albert
Bonnier (29 år), hade sinne för marknadsföring och visste vad man gjorde
med en bok som kanske inköpts av
misstag.”

förklarande text: Några förut ej publicerade berättelser om den berömde
detektivens liv och leverne på 165
sidor. En andra del utlovades om några
månader. Läsarna skulle tro att det var
äkta Conan Doyle historier. Men det
visade sig vara en svensk författare,
Tage Ekelöf (bild), och Adrian Conan
Doyle (sonen) som ägde copyrighten
kände till den planerade utgivningen
hotade med stora böter om inte upplagan omedelbart drogs in. Så skedde
också, men några tiotal böcker var
redan utgivna och sålda och en befinner sig i min deckarsamling. Dyrgripar inom The Baskerville Hall Club
of Sweden.
Doyle blev tidigt kopierad av många
författare då han blev den främste stilbildaren med sina kriminella problem,
men oerhört många pastischer har skrivits i hans stil och skrivs fortfarande.
Såvitt jag vet hade inget liknande skett
beträffande Wodehouses verk förrän på
1980-talet, men osvuret är bäst.

Georg Svensson kom snart att inse att
Wodehouse skulle kunna bli en storsäljare, och han skrev att Bonniers blev
först med att 1934 lansera Wodehouse
med ”Psmith ordnar saken”. Allra först
var dock Fahlcrantz förlag 1920-21 och
Hökerbergs 1921-22 med 2 översättningar var. Bonniers hade sin första
”Psmith som journalist” 1922.

1929 utgav Bonniers Börsspel och kärlek av P. C. Wodehouse. Men författare
var Owen Jonsson. Någon på förlaget
beslöt att trycka ett inköpt manuskript
från 1919 med manuset från SDS 1927!

Min avsikt med artikeln är dels att
redovisa ett antal pastischer av Wodehouses författarskap, vilka skrivits under senare årtionden. Men det bör diskuteras om de lockar nya läsare. Och
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funderingar över att hans olika gestalter plagieras och skall leva vidare i helt
andra omgivningar och tider. Att
försöka skriva i Wodehouses egen stil
är egentligen omöjligt och hans historier hör hemma i 1900-talets värld.
Wodehouse hade i bakhuvudet en bred
beläsenhet alltifrån klassiska författare,
bibeln, antika förebilder, en blick för
miljöer där hans personer passade in.
Kommer dessa nya ”Wodehousehistorier”, pastischer eller vad man vill kalla
dem, att bidra till att hålla hans läsare
kvar och t.o.m. bredda läsekretsen?
Eller är de nya författarna som befinner
sig i en helt annan tidsålder och
kopierar rollfigurerna till helt andra
miljöer och tidsåldrar ute i ogjort
väder? Hundratals deckarförfattare har
dock sökt imitera Sherlock Holmes till
vår egen tidsålder och miljö – med
skiftande resultat.

har dessutom lagt till flera förklarande
texter. Ingen har på basis av detta
material försökt att skriva romanen
färdigt.
C. Northcote Parkinson (känd för
Parkinson´s Lag 1957) skrev 1979 sin
biografi om Jeeves ”A Gentleman´s
Personal Gentleman”, redovisad i Jeeves
årsbok 2015. I den ärver Bertie Wooster titeln som 9:e Earl of Yaxley efter
sin onkel George samt slottet Wooster
Castle. Det medför att Roberta ”Bobby” Wickhams mor accepterar att Bertie gifter sig med dottern som följd av
hennes tredje förlovning med Bertie. Det
är en mycket initierad
och välskriven historia
som inte gör våld på
Wodehouses egna romaner utan ansluter
väl till dessa.

Hur det började. Jag har läst Wodehousehistorier från skolbibliotekets
pojkböcker på 1940-talet till den sista
översättningen under hans livstid 1974
Fastrar är inga gentlemän. Den ofullbordade Sunset at Blandings utgavs
1977 med 16 färdiga kapitel. Richard
Usborne har utöver de första 108 sidorna sammanställt ytterligare 95 sidor
med Wodehouses anteckningar om innehållet för planerade
kapitel fram till den
19 januari 1975, 26
dagar innan Wodehouses död 14 februari 1975. Usborne

Det skulle inte dröja länge innan
Norman Murphy kom med en intressant bok, ”In Search of Blandings”
1981 där han letar och söker beskriva
de bakgrundsmiljöer Wodehouse ägnade 10 romaner och 9 noveller åt. Det är
ingen pastisch, men beskriver den reala
miljö som Wodehouse placerade
många av sina mest
kända verk i. Murphy
sökte igenom olika
slott i Shropshire under många bilturer för
att lista ut vilket herresäte som stått modell
och fann att Weston
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gelstenar” om 468 resp. 569 sidor, ger
Norman Murphy en sociologisk,
ekonomisk och kulturell exposé över
alla de miljöer där Wodehouse levt och
verkat före 1940 och hur de kommer in
i hans böcker. Norman Murphy lämnade efter sig vid sin död 2020 ett
fantastiskt livsverk som ger svar på
många frågor man kan ställa på alla
Wodehouses berättelser och jag vill
gärna presentera dem då de ger mycket
fina analyser till den bakgrund som
finns till alla Wodehouses historier.
Murphy beskriver dem på ett mycket
vetenskapligt och verifierat sätt. En
guldgruva för en forskare.

Park och Sudeley Castle båda uppvisade många kännetecken som Wodehouse beskriver i sina Blandingshistorier. Wodehouse vistades ofta hos vänner på de stora herresätena så Murphy
kunde där finna miljöer som fanns i
böckerna på många håll. ”In Search of
Blandings” alluderar på flera av
Wodehouses olika intriger, men är
ingen riktig pastisch.
Norman Murphy presenterade dock
1993 pastischen ”The Reminiscences
of the Hon. Galahad Threepwood”
som spelar en huvudroll i Wodehouses
romaner ”Summer Lightning” 1929
(Blixt och dunder 1935) och ”Heavy
Weather” 1933 (Åska i luften 1936).
Han beskriver i 33 korta utdrag ur
Gallys ”memoarer” en rad händelser
och personer på Pelican Club som omnämns i Blandingsböckerna, till exempel historien Tubby Parsloe och
räkorna som omnämns i Wodehouses
romaner. En mycket skicklig pastisch
som har som bakgrund Lord Emsworths miljö. Murphys berättelse bygger på spridda fakta i Wodehouses Blandingsromaner. Vill man läsa historien
”The Story of the Prawns” kan man i
Jeeves 2015 läsa Peter
Nieuwenhuizens (ordf.
i holländska sällskapet) utredning av historien som spelar en
stor roll i ”Blixt och
dunder” 1935.

Del 1 går systematiskt igenom personoch miljöbeskrivningar i Wodehouses
böcker. De är skrivna på ett berättande
sätt av Murphy att man kan tro att det
är Wodehouses egna upplevelser och
iakttagelser man läser. Med andra ord
en rolig repetition och analys av vad
man läst i hans böcker.
Del 2 redovisar Wodehouses många
citat ur olika källor och var de finns i
hans böcker. Murphy noterar att Wodehouses kunskaper om bibeln, alla klassiker och Shakespeare inte finns hos
någon annan författare av klass, endast
James Joyce kan tävla med honom
beträffande Shakespeare. Att hitta alla
källor till Wodehouses alla liknelser
med många citat är ett sisyfosarbete.
Murphy skriver att han analyserat
texterna under många månader av sitt
liv för att hitta svaren. Dessutom skiljer
sig Wodehouses engelska från hans

I sin stora studie ”A Wodehouse Handbook” Volume 1 och 2 2006, två ”te41

amerikanska på många ställen vilket
komplicerat undersökningen. Jag försökte göra en uppskattning av hur
många ord, citat med mera som
Murphy ger källhänvisning till på 554
sidor. Med i genomsnitt minst 10 per
sida rör det sig om över 5 000 källhänvisningar. Böckerna hör kanske
främst ihop med avdelningen Biografier om Wodehouses alla verk men ökar
avsevärt förståelsen för hans formuleringar, fiktiva värld och persongalleri.

År 2013 beslöt the Goodale Brothers
att dramatisera ”The Code of the
Woosters” från 1938 i en fri fars för
endast tre skådespelare, som med täta
scenbyten spelar 10 olika roller och
med Bertie som i de korta pauserna
länkar berättelsen vidare. Stycket på
teatern Duke of Yorks uppmärksammades i Sverige av sommarregissören
Johan Svanberg vid Mellanfjärdens
teater i Hälsingland, och han reste till
London för att söka få tillåtelse att
översätta den för svenskt bruk sommaren 2014. Över 4 000 personer
beskådade stycket och trots att Svanberg aldrig hade läst en Wodehousehistoria blev det en fin översättning och
en lyckad föreställning.
Svanbergs översättning
är dessutom mycket trogen originalen. Bilden
föreställer de tre som
framförde stycket på
teatern.

Sebastian Faulks utgav 2013 en verklig pastisch med Bertie Wooster och
Jeeves i huvudrollerna i en äktenskapsintrig på Melbury Hall. Bertie hade
begett sig dit för att uppvakta Georgina
Meadowes som skulle bli hans 24;e
förlovning om han lyckas eliminera
konkurrenten parlamentsledamoten Rupert Venables. Jeeves uppträder som
lord Eathringham med Bertie som
betjänt. Han får chans att träffa Georgina mera ostört medan Jeeves håller
lorden sysselsatt på travbanorna där
han lär lorden spela och vinna på
hästar. Allt slutar med att Jeeves efter
det lyckliga slutet för Bertie avslöjar att
även han har giljat och fått ja av
kokerskan mrs Tilman
som han lärt känna vid
tidigare anställningar.
Boken är skriven i
Wodehouses egen stil
och en av de bästa
pastischerna och är
läsvärd.

I Sverige finns några liknande exempel
i form av bearbetningar av Wodehouses historier som måste anses som
pastischer. Det gäller teaterföreställ42

ningar på Reginateatern och Katedralskolan i Uppsala. Den första Gomorron Bill ägde rum
1985 och byggde på
Good Morning Bill
som sattes upp 1928
på teatern Duke of
York. Och den andra
var en översättning av
fyra golfhistorier hos
Wodehouse som bearbetats till FORE!
2013. Det var Paul
Kessel och John
Fiske, två engelska
författare och teaterledare, som svarade för
initiativet. Föreställningen gick i många
repriser på den ”golfbana” som scenen
byggts om till. Den
tredje Anything Goes
sattes upp i Katedralskolans aula av
Katarina Ehnmark på 1990-talet och
byggde på ett manus av Wodehouse och
Guy Bolton samt musik av Cole Porter.
Ett proffsigt uppförande i flera föreställningar.

plommon) och (Connie, Gally & en
skvätt gin). Dessa skickades som bonusböcker till alla medlemmar i WS.
Tomas hade besökt Barrett i hans hem
och fått tillåtelse att översätta dem för
vårt sällskap. I speciellt i de två första
som översattes fångar Barrett Wodehouses språk och stil på ett förträffligt
sätt. Historierna är samtliga förlagda
till Blandings Castle. Den första, Ett
ovärderligt Plommon, handlar om hur
Gladys (Lord Emsworths Girlfriend)
återvänder till Blandings 12 år efter
fighten med trädgårdsmästaren Angus
McAllister. Den andra pastischen
Connie, Gally & en skvätt gin skildrar
händelseutvecklingen 3 år efter Gladys
första besök. Ytterligare två mera
begränsade (It Isn´t Cricket samt
Doubles´ Troubles) följde upp Barretts
historia men är inte översatta.

År 2014 – 2019 började en katolsk
präst Max Barrett i Australien skriva
en rad pastischer i Wodehouses stil.
Max hade i tonåren blivit mycket
intresserad av de böcker som Wodehouse författat och ville ge honom en
hyllning med fyra noveller. De båda
första (A Plum of Great Price och Connie, Gally & a dash of gin) översattes
av Tomas Prenkert (Ett ovärderligt

En mycket overklig pastisch skrevs av
Ian Strathcarron 2018. Den behand43

lar på ett våldsamt sätt Bertie Woosters
liv från födelsen år 1900 fram till 1976
i 10 kapitel med 7 års mellanrum.
Egentligen är det inte fråga om en
pastisch i vanlig ordning utan en helt
uppdiktad historia om en gift Bertie
med sin hustru Roberta ”Bobbie”
Wickham på bröllopsresa. Boken ”Crikey. How did that happen?” startar
med skolåren på Aubrey Upjohns skola
Malvern House där man även möter
några av hans senare drönarvänner.
Hans föräldrar har avlidit i Indien och
han skall tas om hand av släkten,
speciellt onkel Willougby och aunt
Dahlia. Även faster Agatha Gregson
finns med på ett hörn.

tiserar transcendental meditation och
blir initierad i läran. Oofy Prosser,
Gussie Fink-Nottle och Harold Stinker
Pinker dyker upp och räddar honom.
Boken avslutas med en mordhistoria på
en ö för rika gäster där en av gästerna
mördas med en harpun. Bertie får leka
detektiv. En viktig och upplysande
reservation finns på bokens inledande
formella sida: ”This
book is not affiliated
with, nor authorised,
nor endorsed by the
Estate of P. G. Wodehouse”. Det kan man
förstå! Kritiken har
varit mördande.

1914 beger Bertie sig till Eton där även
Roderick Spode huserar och ställer till
trubbel och grips av polisen. Sedan
vidare 1921 till Oxford och spelar
piano i Magdalen All Stars jazzklubb.
Jeeves dyker upp 1928 men han
engageras vid engelska hovet. 1935
befinner sig Bertie i Roville-sur-Mer
på bröllopsresa med Roberta Wickham, möter bland annat Alfred Hitchcock. Roberta med sin Nanny tar sig
via flyktvägen till Lissabon medan
Bertie hamnar hos Mussolini i Neapel
1942. Efter ett mellanspel i London
1949 befinner sig Bertie i Hollywood
julen 1956 där han och Roberta möter
den tidens alla kändisar på filmsidan
som Grace Kelly och Elisabeth Taylor,
den senare har Bertie ett förhållande
med. Han får konkurrens av shahen av
Iran och en skandal är nära. I kapitlet
1963 är Bertie i Indien där han prak-

”Jeeves and the King of Clubs” 2018,
316 sidor av Ben Schott
är den första av två nya
böcker som behandlar
Berties och Jeeves´ konflikt med Roderick Spode,
numera Lord Sidcup och
hans fascister i England.
Den engelska nationen hotas och
regeringen ber Jeeves som arbetar för
det brittiska underrättelseväsendet att ta
sig an frågan. Det blir en jakt tillsammans med Bertie i Whitehalls
korridorer, Brinkley Court och olika
miljöer i London där Drönarklubben
huserar. Böckerna är inte en fortsättning på Bertie-Jeeveshistorierna
trots att författaren delvis använder
samma grepp. Hans verbala liknelser är
inte av samma klass som Wodehouses
som har en oerhört bredare bakgrund
och beläsenhet. Schott hittar någon
44

gång en träffsäker formulering som
”his mouth flapped open like a landed
carp” eller ”I leaned on the bell like a
drunkard at a bar”. Men något som
definitivt skiljer ut Schotts berättelse
från Wodehouses är hans stelare
intellektuella språk till skillnad från de
mera enkla träffande formuleringarna
hos Wodehouse.

den första, ordrik och motsägelsefull.
Jeeves har en underordnad roll. Och
den är verkligen inte en tribut till
Wodehouses författarskap utan en
spekulation i att använda Bertie Wooster i agentmiljö med ett helt annat språk
än vad Wodehouse använder.
Ett personligt slutomdöme från min
sida är att pastischer på P G Wodehouses verk är praktiskt taget omöjliga
att göra. Det är näst intill omöjligt att
skriva en historia med nutida innehåll
med Wodehouses språk, allusioner, liknelser etc. som mall. Alla små pastischer jag noterat i tidningar och tidskrifter faller platt till marken på grund
av språket och tidsfärgen. Wodehouse
hör hemma i sin tidsålder och behöver
inte göras rolig med moderna miljöer
och andra människotyper. Ben Schotts
”agentromaner” faller platt till marken
trots att persongalleriet har sina rötter i
Wodehouses värld. Wodehouses teknik med välvalda citat och liknelser
bygger på en bredd i beläsenheten och
hans formuleringskonst är omöjlig att
efterlikna. Intriger i nuvarande värld
kan knappast skildras med wodehousiansk formuleringskonst som är så
bunden till 1900-talets kultur och
problematik.

Det är här jag tycker att pastischförfattarna missar mycket av just Wodehouses sätt att berätta en historia med
korta miljöbeskrivningar och bakgrunden men med tonvikt på de absurda
konversationerna byggd på missförstånd. Just språket är svårt att travestera
även om man kan skriva ett roligt händelseförlopp. Det blir ofta mera ansträngt i formuleringarna jämfört med
Wodehouses lättsamma sätt att beskriva konversationerna.
Ben Schott återkom
med en ny bok 2020
”Jeeves and the Leap
of Faith”, 335 sidor,
som till stor del tilldrar
sig i Cambridges universitetskvarter. Dess
grundkaraktär är en agentroman med
en hissnande jakt på universitetstaken i
Cambridge. Och Lord Sidcup Spode är
åter på gång med sina marscherande
fascister på gatorna. Bertie uppträder i
prästklädnader och jagar ett viktigt fotografi i universitetets arkiv. Gussie
Fink-Nottle har samma kärleksbekymmer som vanligt med Madeline Bassett.
Det är en mycket rörig uppföljare av

Man läser med förtjusning om hans
gamla böcker och njuter av miljö- och
personbeskrivningarna, och då och då
stöter man på formuleringar som man
åter får skratta åt!
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JOHN PETTERSSON
WODEHOUSE OCH BARNUPPFOSTRAN
Tre dagar innan julafton 2019 nedkom
vi med en son. Förloppet var objektivt
sett tämligen odramatiskt. Subjektivt
sett var förloppet kanske det mest
dramatiska som inträffat i vår civilisations historia, snuddande vid höjder
som annars endast nåtts i samband med
månlandningen och VM-bronset 1994.

timmar gammal, hade förväntningar på
mig. Han förväntade sig ett gott föräldraskap.
Som de flesta människor här i världen
finns det saker jag kan mycket om
(engelsk litteratur, IFK Göteborgs moderna historia) och saker jag kan
mindre om (algebra, förbränningsmotorer). I de fall jag inte kan
någonting om ett ämne är min naturliga instinkt att gå till böckerna. Ibland
går den instinkten något till överdrift.
Mitt barns mor brukar, när hon är
särskilt irriterad, dra sig till minnes det
tillfället då jag skulle spackla en vägg
som skulle målas om. Hela uppgiften
förväntades ta ungefär två timmar. När
hon återkom efter fyra timmar var
knappt halva väggen spacklad, och
resten av tiden hade jag suttit djupt
försjunken i olika trevliga guider jag
hittat på nätet, såsom ”Så spacklar du
bäst din vägg” och ”Att spackla väggar
– på proffsens vis.”

När chockvågorna klingat av en smula
fann jag mig alltså far. Nuförtiden är
det inget ovanligt tillstånd – bland
mina jämnåriga kamrater har det
snarast blivit epidemi, och har haft en
förödande effekt på sådana samhällsbärande aktiviteter som ”ta några
pilsner när andan faller på” eller ”ligga
i soffan hela söndagen och se på gamla
Hollywoodfilmer.”
När nu nästa generation låg där i
modersfamnen och utforskade mig
med outgrundlig blick slogs jag,
givetvis, av lika delar kolossal
ansvarskänsla och krampaktig prestationsångest. Här, insåg jag, låg en
person som, trots att han bara var några
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Alltnog. Under graviditeten hade ett
antal mer eller mindre hjälpsamma
pocketböcker på ämnet föräldraskap
hittat sin väg in i vårt hem. I dessa stod
det om amningsbehåar och profylax,
om blöjeksem och öppna förskolor, om
pappadagar och mellanmål. Men jag
var ute efter något högre, något större.
Själva praktikan fanns ju där, i böcker
och tidningar och i allsköns goda råd
från släkt och vänner och främlingar.
Men var fanns det goda föräldraskapets
högre essens? Var fanns själva andemeningen?

Alltnog. Vill man hitta andemeningen i
att fostra barn, så sök då i en av berättelsens sista scener: den stackars hunsade Clarence har en urusel helg på
Blandings, konstant ansatt av både
Constance och den fruktansvärde
skotske trädgårdsmästaren McAllister,
men han stärks av en oväntad vänskap
med den unga tösen Gladys, en East
Ender som är besökare på slottet.
Mot slutet av berättelsen konfronteras
Lord Emsworth av McAllister. Vad
som sedan sker skildras bäst på
originalspråket:
"It was, in itself, quite a trivial thing,
but it had an astoundingly stimulating
effect on Lord Emsworth's morale.
What happened was that Gladys,
seeking further protection, slipped at
this moment a small hot hand into his."
Och flickan Gladys smyger in sin lilla
hand i hans. Och Lord Emsworth
känner hennes tysta förtroende. Och
stärkt av detta klarar han att stå upp mot
den fruktansvärda fienden McAllister.

Alltså gick jag till Wodehouse. Jag gör
ofta det, när jag söker efter andemeningen. Om den finns, så finns den
där. Efter att ha rotat runt i opuset ett
slag kom jag till två slutsatser:
1, Den som söker i Plums oeuvre efter
handfasta barnuppfostringstips som går
att applicera 2021 kommer gå tämligen
tomhänt ur uppdraget.
2. Den som söker i Plums oeuvre efter
ett förhållningssätt till föräldraskapet
kommer att bli rikligt belönad. För till
slut hittade jag den. Andemeningen.

Där – i det tysta förtroendet från den
där lilla handen – där finns andemeningen.

Den finns i den fina berättelsen Lord
Emsworth and the Girl Friend – sällan
omnämnd, men ovanligt varm och
subtil. Jag blev både förvånad och glad
när jag noterade att den fortfarande
används i undervisningen i engelska
skolor – Google kastade fram relativt
nyskrivna elevuppsatser om den.

Allt annat – skräckinjagande fastrar,
besvärliga förlovningar, Chicagogangsters, översittare och tillvarons
McAllisters – hanterar vi längre fram,
min son.
Välkommen till världen

.
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GÖRAN BÜLOW
WODEHOUSE OCH GOLF
Wodehouse fick mig att börja spela
golf. Jag läste hans golfnoveller och
blev fascinerad av spelet. Namnen på
klubborna var som poesi; mashie,
niblick, spoon, cleek, baffy. Händelserna på banan var magiska. Jag tyckte
att detta var något jag måste prova på.
Jag besökte Tumbatältet, som Tumba
Golf Center i Lilljansskogen i Stockholm kallades, skapat av ishockeylegenden Sven Tumba och invigt av
konungen 1975, där man kunde hyra en
utslagsplats och låna en klubba. Tältet
finns inte längre kvar. Det fick 2004 ge
plats åt ett nytt bostadsområde. Hursomhelst bokade jag en lektion och
tillfrågad varför jag ville börja med
golf svarade jag att jag hade läst om
spelet hos Wodehouse. Tränaren tittade
konstigt på mig, men försökte sedan
bibringa mig grunderna i svingen. Så
småningom gick jag med i en golfklubb och började spela på allvar. Jag
upptäckte att reglerna var lite annorlunda: stymie t.ex., vilket innebar att
motståndarens boll måste ligga kvar
även om den var i vägen för ens egen,
så att man var tvungen att chippa över

motståndarens boll på green, fanns inte
längre. Tvånget att spela bollen där den
ligger hade mjukats upp. Hos Wodehouse var par och bogey samma sak.
Colonel Bogey var en genomsnittsspelare som gick på banans par.
Numera är bogey, som vi vet, ett över
par på hålet. Och klubborna har numera
trista nummer i stället för fantasifulla
namn (källa N.T.P. Murphy):
Träklubbor
1 Driver
2 Brassie
3 Spoon
4 Bulldog
7 Baffy
Järnklubbor
1 Driving iron
2 Long iron
3 Iron
4 Mid-iron
5 Mashie
6-7 Mashie niblick
8 Niblick
Sand wedge Blaster
Cleek, ett svagt loftat järn med litet
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huvud, som kunde användas till i stort
sett vad som helst, från utslag till
puttning.
Jigger, en allroundklubba skapad för
inspel nära green.
När jag gick med i WodehouseSällskapet visade det sig att Sällskapet
arrangerade två golftävlingar om året,
Grevskapsmästerskapet på våren/ försommaren, en poängbogeytävling med
handicap, och Ordförandens Pokal på
senhösten när banorna var tunga och
utan rull, en mästerskapstävling, slagtävling utan handicap, alla slag räknas.
Jag skaffade mig ett par plus-twos och
deltog, utan större framgång. Vinnare
genom åren framgår av nedanstående
tabell:

Foto: Tommie
mästare

Tellander,

regerande

2004 Vassunda Tommie Tellander 96
2005 Lindö GK Tommie Tellander 88
2006 Uppsala GK Tommie Tellander
86
2007 Riksten Tommie Tellander 91
2008 Mälarö GK Tommie Tellander 87

Ordförandens Pokal
1985 Strängnäs Per Carlson 86
1986 Uppsala Per Carlson 77
1987 Uppsala Åke Skeppare 95
1988 Sigtuna Åke Skeppare 95
1989 Sigtuna Åke Skeppare 86
1990 Sala Per Carlson 95
1991 Sala Per Carlson 91
1992 Edenhof Per Carlson 96
1993 Sigtuna Åke Skeppare 94
1994 Sigtuna Åke Skeppare 92
1995 Sigtuna Åke Skeppare 85
1996 Sigtuna Robert Palm 91
1997 Edenhof Robert Palm 104
1998 Sigtuna Robert Palm 97
1999 Sigtuna Robert Palm 89
2000 Sigtuna Robert Palm 92
2001 Sigtuna Tommie Tellander 91
2002 Sala Torbjörn Blockström 86
2003 Burvik Torbjörn Blockström 98

Man ser hur segrarna verkligen är
värdiga vinnare. De vinner år efter år:
Per Carlson, Åke Skeppare, Robert
Palm, Tommie Tellander, Torbjörn
Blockström.
Över till Wodehouse själv. Enligt
N.T.P. Murphy, som forskat i bakgrunden till historierna i Wodehouse författarskap, började han troligen spela
golf på allvar 1918. Han bodde då i
Great Neck, Long Island. Golfklubben
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där hette Sound View Golf Club, och
har identifierats som The Oldest
Members hemmaklubb. Den har fått
olika namn i novellerna, men hållayouten är den från Sound View.
Andra banor som Wodehouse spelade
är Addington strax utanför London,
som nämns i förordet till The Heart of
a Goof ”from the sixth bunker”, och
Walton Heath ytterligare ett stycke från
London. I ett brev skrivet av Lord
Donaldson, som spelade med Wodehouse på Addington i början på 30-talet
berättar lorden att de båda hade
handicap runt 14 och att de aldrig
skulle bli bättre, för de var mer intresserade av att slå långt med träklubborna
än av precision i närspelet.

på golfbanan. De fanns redan på
Wodehouse tid och som den observante iakttagare han var beskriver han
dem också i sina noveller. ”The
Wrecking Crew”, ett gäng äldre långsamt spelande herrar, som inte gärna
släppte igenom snabbare spelare, kallade han The First Grave-Digger, The
Man with the Hoe, Old Father Time
och Consul the Almost Human. The
First Grave-Digger hackade upprepade gånger i marken så att jorden yrde
innan han slutligen skyfflade iväg
bollen ett stycke framåt. Namnet är
hämtat från Hamlet. The Man with
the Hoe, svängde runt med klubban
som om han hackade potatis och föste
bollen femtio meter. Det är en anspelning på en målning från 1800-talet av
Millet som visar en uppgiven bonde,
som lutar sig mot sin hacka (hoe). The

Den som spelar golf är välbekant med
de olika typer av golfare som rör sig
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Man with the Hoe and other poems av
Edwin Charles Markham 1899 blev en
bestseller. Ur titeldikten är raderna som
beskriver bonden som ”bowed down
by the weight of centuries … The
emptiness of ages in his face.” Old
Father Time var så stel att han måste stå
rak och svepa iväg bollen som om han
använde en lie, vilket var hur Old
Father Time porträtteras även om golfaren inte exakt var ett skelett. Och
Consul the Almost Human till slut, som
otåligt hållit sig tillbaka, släppte sig lös.
Han virvlade runt, varje kroppsdel
rörde sig, huvud, kropp, ben, och
klubbhuvudet for omkring, som om det
var fastsatt i ändan på en piska och så
attackerade han bollen som for iväg i en
obestämbar riktning. Bakgrunden till
namnet är en schimpans, Consul, på
London Zoo, som givit namn till
proconsul, en fossil människoapa, och
som var en stor attraktion på sin tid.

Stig Helmer Olsson som hjälte, med
Lasse Åberg och Jon Skolmen, kan inte
gärna ha undgått att känna igen
Wodehouse inflytande på historien. I
eftertexterna får Wodehouse också
erkännande för att ha inspirerat filmmakarna. John Fiske, en engelsk skådespelare som också var med i filmen,
har sedan dess satt upp teaterpjäsen
Fore! i Uppsala, som bygger på några
av Wodehouse golfnoveller.

Foto: Göran Bülow

Wodehouse golfnoveller finns att läsa
framför allt i The Clicking of Cuthbert
1922 och The Heart of a Goof 1926.
Ytterligare golfnoveller förekommer i
andra av hans novellsamlingar. Den
som gillar Wodehouse golfnoveller rekommenderas att försöka få tag på The
Golf Omnibus där de flesta finns
samlade. På svenska finns Golfhistorier (The Clicking of Cuthbert),
Oss golfare emellan (The Heart of a
Goof), Mera golf! och De bästa golfhistorierna utgivna av Barbara Books
på 80-90-talet.

En del golfare ser golfen som det
högsta heliga, viktigare än allt annat.
”A woman is only a woman but a hefty
drive is a slosh.” Bob Hope ansåg att
om din fru hindrade din golf, skaffa en
ny fru. Kungen av Siam sa, när han
tillfrågades om sin handicap: sex fruar.
Det viktigaste är att vara golfen trogen.
Wodehouse höll sig dock till sin Ethel
livet igenom.
Wodehouse har också påverkat svensk
film och teater. Den som sett filmen
Den ofrivillige golfaren, 1991, med
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P. G. WODEHOUSE
THE HAPPY MARRIAGE. (A Ballad.)
(A sensation has been caused in Portland, Oregon, by the
arrest of two ladies and their husbands for highway robbery.
Evidence was brought to show that the ladies used to stand
beside their husbands while the robberies were being
committed, and help to rifle the victims.)

When Emerson K. Washington met Sadie Q. Van Pott,
Her numerous attractions bowled him over on the spot:
At first distinctly timid, gaining courage by degrees,
He rushed into her presence, and addressed her, on his knees:—
“Oh, Sadie Q., I worship you, and not as other men;
My love had proved a worthy theme for Poet Shakespeare’s pen;
My groans and sighs excite surprise, whene’er I pace the street;
I really cannot sleep at all. And, worse, I cannot eat.
“For ham and eggs (Virginia style) I’ve ceased to care a jot;
No strawberry shortcake tempts me now, nor Boston beans, served hot.
The oyster-stew I wave aside: I cannot touch a clam:
From these remarks you’ll judge in what a wretched state I am.
“So do decide to be my bride; oh, heed a lover’s prayers;
Admit some sunshine to a lot, which now is dark with cares.
But lest without reflection you are tempted to decline,
I’ll picture what will happen should we form the said combine.
“Most husbands treat their wives as dolls, and, sorrowful to state,
Refuse to let them take a hand in things of any weight:
Myself I mean to act upon a widely different plan;
For Lovely Woman’s duty lies, I hold, in helping Man.
“If you elect to marry me, my angel-bird, you’ll be
As partner in my business quite invaluable to me.
And what that business is, without preamble I will tell:
You see in me a footpad. And I’m doing very well.
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“Way out in pleasant Oregon my humble trade I ply;
Few highwaymen have got a larger clientèle than I;
Think not that these are idle words. With truth my claims agree;
You may have heard of ‘Sand-Bag Bill’? Exactly. I am he.
“So if my proffered heart and hand you’ll but consent to take,
You’ll come with me on every expedition that I make;
Together, hand in hand, my love, at night we’ll roam about,
Entrap the guileless traveller, and—briefly—clean him out.”
His speech was scarcely finished, when quoth Sadie, “Wal, I vum!
What, marry you, my Emerson? I calculate! Why, some!
Stray travellers in Oregon will soon be mighty sick;
Ring up the parson on the ’phone, and get it over slick.”
The parson put the service through without the least delay;
And Emerson and Sadie Q. were wed that very day;
Their happiness, I’m glad to say, is wholly free from cares;
I never knew so prosperous a married life as theirs.
For every night, when dinner’s o’er, and darkling shadows fall,
They take their knuckle-dusters from the hatstand in the hall,
And Emerson says, “Sadie, have you cartridges, my pet?
Your iron, is it clean and bright?” And Sadie says, “You bet.”
And then through quiet streets they prowl, through dimlit squares they roam,
They intercept the passer-by, as he is hurrying home;
And Emerson’s destructive club upsets him with a crash,
While Sadie’s nimble fingers gather in the needful cash.
So on they go from day to day, as happy as can be,
And in this simple tale, I think, a moral we may see:
The married state can never be completely free from strife,
Unless a man’s profession also interests his wife.
Punch, December 9, 1903.
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LETTER OF RECOMMENDATION
The New York Times June 9, 2020
DAVID REES
THE VALET AND DRIFTER HELPING ME GET THROUGH QUARANTINE
The last few months have clarified
some things for me. One is that I’m never going to finish reading Schreber’s
“Memoirs of My Nervous Illness” or
Wittgenstein’s “Culture and Value,” so
there’s no reason to keep those mindbending clunkers on my bedside table.
This awful era asks many things of us;
the maintenance of private pretensions
is low on the list. It took me about five
minutes of self-quarantine to reach this
understanding. My second realization
followed a couple of weeks later, but it
had been brewing since February. My
second realization was that my two
favorite heroes in all of literature are
Jeeves and Jack Reacher.

anthology from the bookshelf and a
Reacher novel from the public library.
Once the libraries closed, I maintained
my fix by downloading Reacher novels
to my phone. I end each day in bed
mentally spooning with one of these
two goofy, gallant men.
For all the hours I’ve spent enjoying
Wodehouse’s stories over the years, I
couldn’t tell you if I’ve read 20 Jeeves
books or the same two books 10
different times. They all flow together
in an effervescent stream of recurring
characters with names like Gussie
Fink-Nottle; farcical mix-ups during
lazy weekends at country estates; pratfalls and plot twists and poached eggs,
with language as carefree as skipped
stones across water. And above it all,
the problem-solving Jeeves, shimmering in and out of view like a river
god’s reflection. The experience is as
delightful as a dry martini sneaked
from a millionaire’s bar cart. Jeeves
books leave you lighter than they
found you.

One of these heroes, created by the
immortal humorist P.G. Wodehouse, is
a charming and brilliant British valet
employed by a member of the idle rich
named Bertie Wooster, to Wooster’s
perpetual relief; the other is a 6-foot-5
former military police investigator and
Marine sniper-contest champion who
wanders America punching his way
into and out of trouble thanks to the
wonderfully artless imagination of Lee
Child. These are the characters whose
stories I’ve been craving since this nightmare began. I kicked off my pandemic
reading binge by pulling a Jeeves

As with Jeeves, I struggle when I try to
draw apart the strands of the enormous,
tangled Jack Reacher knot in my memory. Is the book where Al Qaeda
operatives are working out of a suite at
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bus. (Sample travelogue: “All cities are
the same, and all cities are different.
They all have colors. Some are gray.
This one was brown.”) He helps whoever stumbles into him asking for a
hand. While Jeeves seems to have all
known facts at his fingertips, when
Reacher needs answers, he trudges to
the library or consults a phone book, or
just wanders around town asking questions. He doesn’t own a phone or a car
and spends more time walking than
any other fictional character I know. I
read one Reacher book in which he
was so intrigued by a suspicious recycling plant that he spent something like
eight hours trudging to it and back,
stopping only because he tripped over
a corpse. Jeeves makes doing good look
easy; Reacher can’t hide that it’s hard.

the Four Seasons Hotel the same one in
which Reacher somehow shoots a
double agent in the shoulder from outside a windowless punishment hut? Is
the spunky police officer Reacher beds
before she detonates a dirty bomb the
same woman he makes love to after
they’re forced to dig the grave of an
F.B.I. agent who’s been crucified by a
cult leader? Regardless, the experience
is as wistfully carefree as a pile of
cement shooting a flaming machine
gun made out of meat. Reacher books
leave you kind of worn out.
Jeeves works within systems. His knowledge of the propriety and vanity of the
upper classes means he can anticipate
their behavior and leverage their own
stupidity to serve Wooster’s needs as
well as his own. His specialty is subterfuge as delicate as lacework, as when
he convinced Sir Roderick Glossop
that the reason Wooster pushed his son
into the lake at Ditteredge Hall was
that Wooster was insane, as evidenced
by the fish and cats stored in his
bedroom, a theory that made its way to
Lord Bittlesham, undercutting the latter’s planned confrontation with Wooster for his (Wooster’s) impersonation
of Rosie M. Banks, author of “Only a
Factory Girl,” at the request of his old
friend Bingo Little, who was trying to
acclimate his uncle to the idea of
marrying beneath his station.

The vast stylistic differences between
the two make it easier to identify what
they have in common: a superpower of
unyielding competence, the ability to
do what they’ve been called to do
using the gifts they have, which is the
most precious superpower of all. It always hits me like a radio signal cutting
through static, a broadcast from a
parallel dimension of possibility. More
and more, I feel as if my leverage on
the world is slipping, that any talents I
enjoy are inferior to the darkness of the
moment, that I’m failing as a man and
a citizen. Jeeves and Reacher suggest
there’s another way — or maybe two,
or maybe more. For me, their complementary approaches of demure, catlike
problem-solving and doggish, walnut-

Unlike Jeeves, Reacher has no fixed
address; he has spent the last 20 years
or so wandering the country, mostly by
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knuckled obstinacy are as mindexpanding and revelatory as anything Schreber and Wittgenstein ever wrote. They

are models for my better self, animated
by the delight of a better world and the
fury of having to fight for it.

A Portrait of America That Still Haunts, Decades Later
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JENNY GUSTAFSSON
THE GOATS 2021
Jag ville skriva något om det västra
kapitlet av Svenska Wodehousesällskapet 2021 även om det varit helt
stilla och utan verksamhet. Den senaste
gången vi träffades var i februari 2020
på Karlssons Garage och Bar i
Göteborg. Under de kommande
veckorna har jag planer på att skicka ut
ett förslag på ett datum för en träff
innan året är slut. Kanske ett besök på
English shop i Göteborg med en
efterföljande adventsfika för att planera
vårens träff.

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 upptagningsområdet ska finnas med på,
goatsinfo@wodehouse.se och till den
görs det utskick inför varje träff. Glöm
inte att meddela ny mailadress!

The Goats har ett upptagningsområde
som innefattar ungefär Västra Götaland och Bohuslän och i vårt kapitel har
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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.
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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WODEHOUSESÄLLSKAPET - EKONOMISK REDOVISNING
Inkomster och utgifter under perioden 1/1 2020 tom 31/12 2020
Inkomster
Medlemsavgifter
Försäljning av engelska samlingen

33200:00
8000:00
41200:00

Utgifter
Kuvert, frimärken, plusgirot, Internet
Möten
Gentlemannatjuven
Årsbok (inklusive distribution)

2285:45
0:00
15166:00
12680:37
30131:82

Periodens resultat

11068:18
41200:00

Tillgångar och skulder 31/12 2020
Tillgångar
Plusgiro
Fordringar
Kontantkassa

60909:21
8000:00
71:10
68980:31

Skulder
Eget kapital 31/12 2019
Skulder
Periodens resultat

43505:76
14406:37
11068:18
68980:31

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad får i egenskap av redovisningskonsult avlägga följande redovisning av räkenskaperna för 2020.
Räkenskaperna är utförda med god ordning och noggrannhet.
Undertecknad får härmed föreslå att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattar.
Falkenberg 6 april 2021
Lars Nylander
Redovisningskonsult
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2020
Styrelsen har under verksamhetsåret 20192020 bestått av John Pettersson, ordf.
Göran Bülow, kassör, Bengt Malmberg,
sekr. och Björn Bergström, redaktör
JEEVES. Dessutom fem suppleanter: Hans
Christer Jansson, Robert Palm, Hans Olof
Öberg, Philip Widell och Jenny Gustafsson. Styrelsemöten har organiserats virtuellt. Revisor Lars Nylander.

Ett intressant projekt startades under 2020
då styrelsen beslöt att en ny antologi med
Wodehousenoveller skulle utges. Valet
föll på de 19 novellerna som Wodehouse
skrev under åren 1922-1967 om den säregne Ukridge och ett antal översättare inom
Wodehousesällskapet engagerades att nyöversätta de 11 noveller som inte tidigare
utgivits i olika sammanhang i Sverige.
Antologin, som Tomas Prenkert nedlagt ett
stort layoutarbete på, kommer att innehålla
ca 430 sidor skall utges så snart definitiv
copyright erhållits för alla 19 novellerna.
Antologin är rikligt illustrerad beträffande
de 10 första novellerna som utgavs i USA
1923-24 i Cosmopolitan med tidstypiska
träffande illustrationer. Mera information
skall komma.

Utöver Covid-19 pandemin som legat som
ett vått täcke över verksamheten med inställda vanliga möten med medlemmar har
medlemsfrågan också utgjort ett viktigt
problem. Även detta år har ett antal medlemmar inte förnyat sitt medlemskap under
året med ett tapp av ca 15 medlemmar.
Orsakerna är delvis ålder men också minskat intresse. Enstaka nya medlemmar har
rekryterats. Vid årsmötet ligger medlemstalet på ca 145 medlemmar inkluderande
10 ”makar”. Trots att inbetalningsavier
bilades förra årets bonusnovell (Gentlemannatjuven) fick ett stort antal medlemmar påminnas om den under hösten inför
utskicket av JEEVES.

Till Årsmötet bör medlemmarna också ha
erhållit ännu en pastisch av Max Barrett i
form av en uppföljning av den tidigare ”Ett
ovärderligt Plommon”. Det är i Tomas
Prenkerts översättning ”Connie, Gally och
en skvätt gin” som ingår i årsavgiften för
2020-21. Av praktiska skäl har WS´ verksamhetsår blivit tiden mellan årsmötena,
vilket medför att medlemsavgifterna måste
inbetalas snarast enligt senaste beslut på
årsmötena.

En central medlem har under hösten lämnat vårt Sällskap: vår tidigare ordförande
Sven Sahlin som ledde föreningen i över 20
år och lade ned ett hängivet arbete på
sällskapet. Vi minns honom med tacksamhet.

Sällskapets ekonomi är god och tillåter utgivning av JEEVES och en bonusnovell
per år till dem som erlagt medlemsavgiften
i god tid.

Kontakten med medlemmarna har uppehållits med utskick av intressanta artiklar
från de anglosachiska sällskapens kvartalsskrifter och medlemsinlägg på deras
hemsidor. Vår egen hemsida har varit relativt passiv och en ny engagerad ansvarig
redaktör efterlyses.
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