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WodehouseSällskapet.

blev en stor succé! Det hela börvärlden! Dessutom har medelåljade med en fin föreställning av 2 dern sjunkit, vilket ytterligare

gläder oss och bäddar för en bra
framtid för det ”gamla” sällskapet!
Jag gläder mig åt att Jenny Gustafsson tagit på sig rollen att löpande hantera vår hemsida och jag
vill gärna passa på att tacka Anders
Welander för hans tidigare och pågående insatser för hemsidan!
Vi har också bestämt oss för att
välkomna Tomas Prenkerts förslag
att låta producera och distribuera ännu en antologi av översatta
Wodehouse-noveller. Sällskapet
står denna gång som utgivare och
Tomas fungerar som projektledare. Flera av oss har prövat våra
vingar som amatöröversättare och
har på så sätt börjat förstå hur duktiga de professionella översättarna,
som till exempel Birgitta Hammar,
verkligen var! Den nya antologin
har fått namnet ”I sällskap med
Wodehouse”. Den har tryckts i en
mycket begränsad upplaga och har
sålts till sällskapets medlemmar
till ett i högsta grad subventionerat
pris! En pärla i varje Wodehouseälskares bokhylla!
Att årsmötet med lämplig wodehousiansk underhållning skall avhållas på biblioteket i Märsta har
redan blivit en god och etablerad
tradition. Höstmiddagen har diskuterats på styrelsemöten och i olika,
informella samtal. Vi har beslutat 3

att åtminstone tills vidare göra som
det engelska sällskapet, det vill
säga att ha en riktigt fin höstmiddag vartannat år. Detta beslut är i
huvudsak baserat på de ökande
kostnaderna för lokal och förtäring
i Stockholmstrakten. Tidigare har
ju sällskapet kunnat subventionera
tillställningarna, men det har känts
litet fel gentemot alla de medlemmar, som bor utom rimligt räckhåll
från Kgl. Hufvudstaden. Det pågår
också funderingar kring att göra ett
försök att arrangera en höstmiddag
eller höstlunch i södra eller västra
Sverige i samverkan med the Scones
eller the Goats.
The Scones, vårt sydliga kapitel,
gjorde en resa till London en weekend i mitten av september. Mer om
detta på annat ställe i Jeeves! Jag
vill dock särskilt tacka Norman
Murphy, som ju egentligen med
ålderns rätt har avslutat sina omtyckta London Wodehouse Walks i
Mayfair, för att han ställde upp och
gjorde en särskild promenad på
gammalt känt manér för the Scones! Likaså vill jag tacka Calista
Lucy, som hanterar samlingarna på
Dulwich College, för hennes vänliga
mottagande av gruppen! Vädrets
makter var gynnsamt inställda och
solen sken allt som oftast över deltagarna.

Till styrelsemötet i Märsta lördagen
den 26 september, som dessvärre sammanföll med att Lena och
Monica befann sig på bokmässan
i Göteborg, samlades ändå sju ledamöter över en kort agenda och
en god kopp kaffe med kanelbulle!
Vi klubbade att Årsmötet för 2016
skulle avhållas den 19 mars på biblioteket i Märsta med sedvanlig
hög kvalitet på underhållningen. Vi
kunde också glädja oss åt att antologin kommer att ligga färdig i rätt
tid och att förhoppningarna är högt
ställda på ett hyggligt försäljningsresultat! Ekonomin i vårt sällskap
är i gott skick och vi ser fram emot
nästa år med tillförsikt.

PS.
Som ni vet, har vi flyttat våra bopålar från Österskär (norr om Stockholm), till Åhus, (öster om Kristianstad) och funnit oss mycket väl
till rätta här mellan Blekinge och
Österlen. Jag såg mig nödsakad att
minska mitt bokbestånd med fyra
femtedelar och har nu i stort sett
enbart böcker av Wodehouse i mitt
lilla Wodehouserum. Efter två år
är det fortfarande så att det räcker
alldeles utmärkt! Det är en speciell glädje att läsa om gamla böcker
och jag håller i skrivande stund på
med ”The Old Reliable” och läser
den med lika stor förtjusning som
tidigare gånger! Nu, när jag har så
mycket tid tillgänglig, kan jag till
exempel roa mig med att slå upp
alla de ord, som jag tidigare helt enkelt slöt mig till av sammanhanget!
Mer och mer inser jag hur enastående väl Plum hanterar det ganska
så komplexa engelska språket!

Jag tackar styrelsen och alla medlemmar för det här året och ser
fram emot att träffa så många som
möjligt av er under 2016!
Sven Sahlin

Om du eller ni har vägarna förbi,
så slå mig gärna en signal (0708228810). Då sätter jag på kaffe eller thé, så kan vi sjunka ner i mina
sköna soffor och bläddra bland
böcker och annat!
DS.
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SVEN SAHLIN

SVENSKA PLOMMON

Eyvind Hallnäs
Eyvind Hallnäs föddes i Göteborg på Valborgsmässoaftonen 1937, samtidigt som
Chalmers kortege tågade förbi utanför
BB. Mamma Hallnäs lär ha yttrat: ”Han
är väldigt snäll, men envis.”

Eyvind Hallnäs

hans sångkörer vid Wodehouse-utställningen i Sigtuna och vi har vunnit första
pris för bästa tonsättning till Wodehouse´s
poem ”the Good Gnu”, som jag framförde
a capella, dvs alldeles solo vid konventet i
Texas för många år sedan.

Måhända Chalmeristerna gav honom en
dos av sin humor, som i sin tur fick honom att i sinom tid börja uppskatta Wodehouse? Att han är väldigt snäll, håller jag
med om. Han har t ex aldrig hotat att avgå
från sin viktiga roll som sällskapets revisor! Dessutom har han alltid godkänt räkenskaperna och rekommenderat församlingen att ge styrelsen ansvarsfrihet!

Eyvinds litterära favoriter är tre: P G
Wodehouse (såklart), Dostojevskij och,
hör och häpna, Rudolf Pettersson, dvs
mannen bakom serierna om 91:an Karlsson!
Eyvind bor ju i Sala, men har ofta tagit
sig till Stockholm för att bevista våra tillställningar och han har många gånger roat
sällskapet med berättelser, sånger och musik.

Som liten parvel lockade fotbollen starkt
och lille Eyvind spelade boll nästan varje kväll på Heden och han var med och
bildade Akis, den akademiska körens
fotbollslag, som spelade många år i Göteborgsserien.
1968 flyttade han till Sala efter avslutade
musikstudier och blev organist i Kristina
kyrka, där han verkade till år 2000. Han
gifte sig 1970 med Margareta och fick två
flickor, Susanne och Helene, med henne.
Musiken har varit en stor och betydelsefull ingrediens i livet. Eyvinds pappa var
ju den store komponisten Hilding Hallnäs
och bara det måste ju ha betytt oerhört
mycket för lille Eyvind vad gäller intresse och yrkesval. I WodehouseSällskapet
har vi glatt oss åt flera musikaliska händelser: vi har haft stor glädje av Eyvinds
”Bunkerkantat”, vi har lyssnat på en av
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Många av oss har ju sett Ulf Schenkmanis
tv-dokumentär om Plum, som gavs 1986
i två omgångar. Vi har kunnat visa dem
vid någon tillställning och där är en scen
från Gripsholms Slott, där bl a Åke Skeppare och Eyvind figurerar. Eyvind berättar
att hans inträdesprov till Wodehouseklubben var ett föredrag om ”individens psykologi”, som ju Jeeves brukar använda
sig av när det gäller att rädda Bertie från
en och annan äktenskapsfälla. Jag skulle
tro att Eyvind är den medlem som varit
med längst i vårt sällskap. Han är inte vår
äldste medlem med sina blygsamma 77 år,
men han är nog den som betalat flest årsavgifter! Sällskapet tackar för det!
Mycket tack vare musiken har Eyvind rest
mycket i livet. Han har dirigerat sina körer i många länder och han har vänner och

bekanta överallt!

nig ciceron! När en av mina närmsta vänner fyllde femtio år, stannade vi till i Sala
på väg upp till Lima och då spelade och
sjöng Eyvind med sin kör hyllningsvisor
till min vän Birgitta! Oförglömligt!!

Jag har själv haft stor glädje av Eyvind,
som är en generös, levnadsglad och underhållande personlighet! Sällskapet gjorde en utflykt till Sala för ett antal år sedan
och hade glädjen att få sitta runt orgeln i
Kristina kyrka och beundra Eyvinds flinka
händer och fötter! Han tog oss också till
den gamla kyrkan för att titta på Pictors
takmålningar. Vi tog också vägen om
Aguéli-muséet och hade Eyvind som kun-

Tack käre Eyvind för allt du gjort och allt
du gör för WodehouseSällskapet! Vi hoppas du kvarstår som vår uppskattade revisor och medlem i många, många år till!
Sven Sahlin
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BJÖRN BERGSTRÖM

Björn Bergström

JEEVES 2015
REDAKTÖRENS SPALT
I årets Jeeves bidrar Plum själv
med två historier från teatervärlden.
Den sanna historien om Tubby
Parsloe och räkorna får vi i en berättelse från vår holländske medlem,
Pieter Nieuwhuizen.
Tony Ring, giganten inom Wodehousevärlden, medverkar även i år,
denna gång med en rapport från ett
stort forskningsprojekt om Plums
medverkan i The By The Way kolumnen i The Globe
”Nya” Wodehouseböcker skrivna
av andra författare beskrivs och vi
får möta Reggie Pepper, föregångaren
till Bertie Wooster

Psmith, en nästan lika udda figur
som Ukridge, skildras också.
Det för de flesta av oss märkliga
spelet cricket förklaras kristallklart
och mycket pedagogiskt, eller?
Sällskapets två aktiva kapitel, The
Scones och The Goats, redovisar
det gångna årets aktiviteter och det
blir även en rapport från The Scones
Londonresa.
Det är värt att notera att samtliga
bidrag till årets utökade Jeeves är
skrivna av Sällskapets medlemmar, Plum betraktar jag som en
andlig hedersmedlem.
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BENGT MALMBERG

Bengt Malmberg

P.G.Wodehouse söker sin stil 1910-1915 – skapar Reggie Pepper.

Under åren 1911-15 publicerade
Wodehouse sju historier om Drönaren Reggie Pepper. Dessa historier har aldrig översatts i Sverige
men det skall WodehouseSällskapet råda bot på i årets antologi genom att publicera en första översatt novell, som också har en viktig
betydelse i Wodehouses författarskap: Disentangling Old Percy i
Strand 1912. På vilket sätt skall jag
försöka utreda. Från 1910 tar han
steget in i vuxenvärlden med sina
historier.
Under de 75 år som P.G.Wodehouse
bidrog till världslitteraturen, teatern och tidningar av skilda slag
utmejslade han vissa centrala motivkretsar. Bakgrunden till dessa
var som regel självupplevda erfarenheter. Starten började redan
under Dulwichtiden 1894-1910
med skolhistorierna som han skrev
under de första tio åren efter Dulwich. Han startade en bankkarriär
som avslutades efter två år då han
beslöt att bli författare. Efter höjdpunkten Mike och slutpunkten The
Luck Stone började han arbeta med
9
nya motivområden.

I marsnumret av The Strand 1911,
debuterade drönaren Reggie Pepper i Absent Treatment, som innebar starten på den stora motivkretsen med drönarhistorier där bland
annat alla historier om Jeeves &
Wooster hör hemma. Wodehouse
låter Reggie själv, liksom senare
Bertram Wooster, skildra sina
upplevelser i sju noveller fram till
1915, då den första Jeevesnovellen
såg dagens ljus.
Reggie Pepper lever på en ärvd
förmögenhet och tillbringar tiden
med att träffa vänner och delta i
sällskapslivet utan större mål för
sitt liv. Han räknas som föregångaren till Bertram Wooster, men är av
en betydligt enklare karaktär. Liksom Bertram söker han lösa sina
vänners problem, men trasslar oftast till dem i stället. Han har ingen
kulturell bildning och saknar Berties inre monologer över livets problem. Och dessutom har han ingen
betjänt utom i Rallying Around
Old George. Men denne betjänt är
ingen Jeeves som Bertram kunde
föra sina diskussioner med utan
en obehaglig utpressare visar det

presenteras personer som skulle
återkomma i Jeevesberättelserna.
Reggie möter här Florence Craye,
som tvingar honom att söka hindra
hennes yngre bror Percy att engagera sig i en sierska. Florences
far, Lord Worplesdon, som nämns
i senare Jeevesberättelser, spelar
en överraskande roll sedan han i
vredesmod över frukostäggen lämnat familjen för Paris. Florence är
i historien närmare medelålders
och hennes äldste bror Edwin vuxen, men han omvandlas senare i
Jeevesberättelserna till en fjortonårig scout och Florence föryngras
betydligt. Ett mycket överraskande
slut på novellen. Dessa tre historier
publicerades 1912-15 i Strand och
Pearson´s och glömdes bort tills
Tony Ring uppväckte tre av dem
i Unrepublished Reggie Pepper
1993. Övriga fyra trycktes i My
Man Jeeves 1919 och är där delvis
omarbetade.
Helping Freddie, omskrevs senare
till en Jeeveshistoria i Carry On,
Jeeves under titeln Fixing It For
Freddie. En annan, Doing Clarence a Bit of Good, innehåller
en intrig med tavelstölder nästan i
Blandingsstil. Den tredje, Rallying
Round Old George kom att uppleva inte mindre än sju versioner
fram till Mullinerhistorien George
	
  
and Alfred i Playboy 1967. GrunDisentangling Old Percy är intressant och betydelsefull eftersom där 10 dintrigen är ett tvillingpar George
sig. Reggie Pepperhistorierna har
ibland fyndiga intriger och slutar
ofta i överraskande lösningar. De
blev mönsterbildande för Jeevesböckerna och även en del drönarhistorier.
Handlingen rör sig oftast kring
relationsproblem mellan man och
kvinna. I Concealed Art, försöker
båda makarna i ett äktenskap hålla
sina inkomstbringande bisysselsättnigar hemliga i den felaktiga
tron att den andre skulle anse dem
skamliga. I en annan, The Test
Case, söker Reggie lösa ett äktenskapligt problem där makens första
hustru negativt påverkar förhållandet, och Reggies listiga lösning
slutar naturligtvis i ett praktfullt
misslyckande.

och Alfred som förväxlas. Den
sista, The Test Case, är något udda
genom att den inte trycktes om i
någon annan form förrän den kom
i David A. Jasens antologi The
Uncollected Wodehouse 1976. Disentangling Old Percy är den enda
som översatts till svenska och återfinns i 2015 års antologi utgiven
av WodehouseSällskapet. Man kan
notera hur Wodehouse i Reggie
Pepperhistorierna utvecklar dialogerna som skulle karaktärisera
Jeeveshistorierna.
P.G.Wodehouses inspirationskällor
Wodehouse har själv berättat att
mycket av bakgrund och personer
i hans historier är självupplevda.
Hans skolgång på Dulwich, ferierna hos släktingar på engelska
gods, bankanställningen, klubbar
och golf ger alla material att skriva
om. Blandingsberättelserna kan
sägas starta redan 1910 med den
korta novellen Providence and the
Butler i vilken en butler på Drexdale Castle får ingripa för att hjälpa
grevens son att få gifta sig med en
cirkusryttarinna mot faderns vilja.
En typisk intrig för kommande
Blandingsromaner.
När den 20-årige Wodehouse vid
seklets början startade sin författarkarriär skrev han med ett språk
som passade läsarkretsen: skolpojkar. I skolhistorierna hade han
själv upplevt det som böckerna 11

skildrade. De var skrivna ur pojkarnas egna perspektiv och handlade om konkurrensen mellan de
olika skolhusen, idrotten och vilken moral som gällde. Dulwich´s
omgivningar passade väl att förlägga historierna i även om skolan
kallas Wrykyn. Ofta skildras idrott
som Wodehouse själv utövade med
stor framgång, cricket och boxning. Egna erfarenheterna, personer, släktingar och upplevelser
återspeglas även i fortsättningen
sedan han lämnat Dulwich, till exempel de två bankåren, i Psmith in
the City. I Mike, dyker Rupert (senare Ronald) Psmith upp, en elegant vältalig och orädd ung man,
som Wodehouse kom att använda
sig av vid övergången till vuxenromaner. Psmith blev huvudperson i tre romaner efter debuten i
Mike. Ett annat exempel är de sju
Kid Bradyhistorierna 1905 om en
boxares karriär som inspirerades
av Wodehouses första besök i New
York för att se en championboxare.
Bekantskapen med New Yorks
gangstervärld ledde till The Gem
Collector 1909, utvidgad som A
Gentleman of Leisure 1910 och
samma år Psmith in the City. I
den svenska översättningen av
Psmith som Journalist 1922 berättar Wodehouse i ett förord om bakgrunden: ”Jag har inte uppfunnit
dem. De flesta händelserna i denna

historia är grundade på verkliga
händelser”. Men Wodehouse hade
nu blivit trettio år och behövde en
ny bakgrund för sitt författarskap,
och den miljö som han också var
bekant med var Londons nöjesvärld. Ett speciellt mönster i hans
författarskap utvecklades också
under dessa år. Under vistelser i
USA skrev han om engelska förhållanden, och i England beskriver
han händelser som utspelade sig i
USA. På så sätt befäste han intresset på båda sidor av Atlanten för
sitt författarskap.
Perioden 1909-1915 experimenterade Wodehouse också med olika
typer av äventyrshistorier som
The Swoop 1909 om en scout som
räddar England, A Man of Means
1914 med äventyraren Roland Bleke samt detektivnovellen ”Death
at the Excelsior”. Men också noveller och romaner med kärleksinnehåll blandat med spänning som
Psmithböckerna. Dessutom började han arbeta inom teatervärlden
där hans känsla för poesi och rimmad vers firade stor triumfer och
inspirerade till flera romaner.
Som fortfarande ungkarl var Wodehouse inte ointresserad av kvinnor
men beskrivs ofta i biografier som
blyg i kontaktförsöken. Genom sitt
engagemang inom teatervärlden
mötte han dock kvinnor som han

blev intresserad av, som Alice Dovey i The Pink Lady i New York
1912, men hon avvisade honom.
Våren 1914 uppvaktade han en
änka i London, Lillian Armstrong,
men inte heller hon accepterade
hans frieri. Att hans romaner senare till stor del kom att innehålla
kärleksförvecklingar är inte förvånande. Hans snabbt ingångna
äktenskap med Ethel Rowley 30
september 1914 fick följder, och i
ett brev 10 oktober beskriver han
äktenskapets viktigaste förutsättningar:
”Speaking as an old married man
(ten days!) I think the main question about marriage is not so much
whether you are in love with each
other as whether you have the essential points in common which
enable you to live with each other
without getting on each other´s
nerves….I know that it is for the
first time in my life I am absolutely
happy.” Denna åsikt skulle Wodehouse återkomma till i 1920-talets
romaner: det väsentliga i äktenskapet är kompanjonskapet – inte passionen. Och Ethel blev hans kompanjon för livet.
Drönarhistorier och många andra
korta historier har ofta ett kärleksmotiv inbakat. Hur många historier
som handlar om drönarna är svårt
att uppskatta, de finns i alla mo12 tivkretsar. Efter Pepperperioden

1911-1915 fortsätter Jeeveshistorierna med de tre första 19151916. Totalt blev det elva romaner
och trettiofem korta historier i antologier. I årets nya antologi publiceras den sista oöversatta Jeevesnovellen, Jeeves and the Greasy
Bird, från Plum Pie 1966.
Blandingsserien startade också
1915 med Something Fresh och
Lord Emsworth, men sedan dröjde det åtta år till nästa, Leave it to
Psmith. I den måste vi ta farväl av
Psmith i och med att han skall gifta
sig och som sådan blir obrukbar
för Wodehouse, vilket han beklagade. Totalt fram till den sista 1971
A Pelican at Blandings skulle det
bli tio romaner plus den oavslutade
”Sunset at Blandings, men också
tio kortare noveller. Skildringarna av olika fastrar och farbröder
byggde ofta på egna upplevelser
av släktingar under ungdomsåren.
Norman Murphy har bedrivit en
intensiv forskning om vilket slott
som är förebild för Blandings
Castle, och han kom till alternativet Sudeley Castle (bilden) sydväst
om London. Andra har studerat
tågtidtabeller för sträckan London
– Market Blandings för att räkna
fram tänkbara alternativ.
Ett tredje tema var Golfberättelserna som upptar tre antologier
och trettiotvå historier, de flesta
tillkom på 1920-talet, och är kan- 13

ske The Clicking of Cuthbert 1922
den mest kända. Wodehouse spelade gärna golf med ett handicap
runt femton, men skildringarna
handlar mest om personernas privata kärleksproblem, som påverkar deras golfspel. Det fjärde stora
temat är Mullinerhistorierna,
fyrtiotvå stycken där huvudparten
skrevs under 1920-talet och första
åren på 1930-talet. De är samlade
i tre antologier samt några historier
utanför dessa. I centrum är som
regel Mr Mulliners alla släktingar
tillbaka till anfadern Sieur de Moulinières på 1000-talet. Det rör sig
om fyrtioåtta syskon, kusiner och
syskonbarn (varav sju kvinnliga)
vilka alla har oemotståndliga utseenden och talanger. I årets antologi
publiceras en tidigare okänd Mullinerparodi om Hitlers krigsstrategi
från 1940.
1920-talet var ett årtionde med flera kärleksromaner. Typisk är ”The
Adventures of Sally”, där hela
handlingen centreras kring teatervärldens miljö, som Wodehouse
blivit väl bekant med. Flickan står
som regel i centrum för historien
och för den till det lyckliga slutet

som är obligatoriskt i alla hans romaner. De manliga huvudrollspersonerna skildras ofta underlägsna
de kvinnliga och Wodehouses historier låter ofta kvinnorna framträda aktivt, intelligenta och viljestarka.
Wodehouse återanvänder ofta en
bra intrig som när en drönarhistoria omskrevs till en Mulliner. Historierna använde han med andra
huvudpersoner och en lätt omskriven handling. Uno Asplund skriver
i sin bibliografi över Wodehouses
böcker 1971 att ”har man läst en
Blandingsroman har man nästan
läst alla”. Den typiska berättelsen
skildrar en flicka som måste skyddas mot en olämplig friare, eller en
ung man som inte har inkomster
eller kommer åt sitt arv och därmed inte kan försörja sin flicka.
Historierna är oftast kryddade med
lindriga kriminella inslag, speciellt
på Blandings. Men det centrala är
Wodehouses språk, dialogerna och

situationsbeskrivningarna, som ger
det stora utbytet och där är hans
uppfinningsrikedom oändlig. Den
klassiska utbildningen på Dulwich
och hans breda beläsenhet kunde
han utnyttja, parodiera och utveckla i ett brett kulturellt perspektiv.
Han anses därför inte enbart som
en humoristisk författare utan som
en av de verkligt stora inom engelsk litteratur.
Wodehouse provade nya infallsvinklar åren 1910-1915 och utmejslade dessa under 1920-talet
och behöll dem hela livet fram till
sin död 1975 med den sista Blandingsromanen i skrivma-skinen.
Några grundteman med nästan
oändligt många variationer. Man
får då inte glömma bort hans stora
insatser inom teater- och musicalvärlden samt hundratals smärre artiklar i mängder av tidningar, väl så
roliga att läsa. I Tony Rings artikel
i årets Jeeves får vi ytterligare bevis på hans enorma produktivitet.

Sudeley Castle
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PSMITH

”Jackson,” said Mike.
”Are you the Bully, the Pride of the
School or the Boy who is Led Astray
and takes to Drink in Chapter Sixteen?”
Lite längre fram undfägnas vi med
Psmiths uttolkning av socialismen. ”I
am with you, Comrade Jackson. You
won´t mind my calling you Comrade,
will you? I´ve just become a Socialist.
It´s a great scheme. You ought to be
one. You work for the equal distribution of property, and start by collaring
all you can and sitting on it.”´
I övrigt förlöper den i samma stil som
de andra skolhistorierna med förvecklingar mellan elever och lärare
och uppgörelser elever emellan och
naturligtvis en hel del cricket.
The Lost Lambs blev 1909 den andra
halvan av romanen Mike, den första utgjordes av Jackson Junior där
Psmith inte förekom. Enter Psmith,
1935 och Mike and Psmith, 1953 var
nyutgåvor av The Lost Lambs.
(Luft i luckan, 1941, B.Wahlströms,
övers G Högelin)

Det förekommer en del udda figurer
i det Wodehouseska persongalleriet.
Stanley Featherstonehaugh Ukridge
tar naturligtvis priset men Rupert (senare Ronald Eustace) Psmith är lika
självskriven runner-up.
Han gör sin magnifika entré i skolberättelsen The Lost Lambs som gick
som serie i The Captain april-september 1908.
Det börjar med att Mike Jacksons far,
missnöjd med sonens studieresultat,
har flyttat honom från Wrykyn till
Sedleigh, vilket Mike upplever som
en ren förvisning. Smärtan dämpas
dock något när han vid ankomsten dit
träffar en olyckskamrat som tvingats
lämna Eton för att hamna här.
A very long, thin youth, with a solemn
face and immaculate clothes, was leaning against the mantelpiece. As Mike
entered, he fumbled in his top left waistcoat pocket, produced an eyeglass
attached to a cord, and fixed it in his
right eye.
”My name,” he added pensively, ”is
Smith. What´s yours?”

McCrum beskriver Psmith som en
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betydligt mer vuxen, sammansatt och
originell person än Ukridge. Mer intagande än Ukridge, mer självsäker
än Bertie Wooster och emellanåt mer
kapabel än Jeeves. Han är den mest
vältalige, välklädde och dominerande
av alla Wodehouses figurer. Precis
som Ukridge är han modellerad efter
levande förlaga, i det här fallet Rupert D´Oyly Carte, en skolkamrat till
en av Plums kusiner. Han var lång,
smal, alltid välklädd och mycket värdig i sitt uppträdande. Han kallade
sina skolkamrater ”Comrade”, han
var Psmith.
En månad senare, i oktober 1908 kommer det första avsnittet av The New
Fold (Psmith in the City, 1910) där
han är en av de lägsta tjänstemännen
i the New Asiatic Bank, även här tillsammans med sin vän Mike Jackson.
Vi får ta del av bankvärldens mysterier som Plum upplevde dem under sin
korta tid i the Hong Kong and Shanghai Bank.
Psmith fortsätter kalla alla Comrade
och det visar sig att Mr Waller på banken är en hängiven sådan som håller
brandtal till massorna på Clapham
Common. Även Mr Bickersdyke. nu
chef för banken, har ett förflutet som
en mycket stridbar socialist, bland annat har han kallat kungafamiljen för
blodsugare, vilket fanns väl dokumenterat i ett protokoll från ett möte
i the Tulse Hill Parliament, och som
Psmith kommit över och nu hotar använda sig av när han ”övertalar” ho-

nom att ta tillbaka sitt avskedande
av Mike efter att denne för att rädda
Mr Waller tagit på sig skulden för
att ha löst in en förfalskad check. De
säger dock ganska så omgående upp
sig efter att Psmiths far erbjudit Mike
platsen som förvaltare av det Smithska godset att tillträdas efter avslutade studier vid Cambridge dit också
Psmith skall för att läsa juridik. Serien
avslutas i mars 1909.
I oktober samma år är han i New York,
givetvis i sällskap med Mike. De blir
bekanta med Billy Windsor, en ung
journalist på Cosy Moments, en publikation i stil med Hemmets Veckotidning, och får genom honom en
skrämmande inblick i stadens sociala
misär och gangstervärld. Serien löper
i The Captain till mars1910 och kommer i bokform 1915, (Psmith, Journalist) och 1922 (Psmith som journalist)
på Bonniers, ”översatt från engelska.”
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Detta är det mest samhällskritiska,
om inte det enda, av alla PGWs verk,
dessutom med en mycket initierad
skildring av New Yorks undre värld
och kopplingarna mellan denna och
stadens politiker. Samtidigt beskriver
han i en annan berättelse korruptionen inom stadens poliskår där man
enligt fastställd taxa köpte sin befordran till högre, och mer lukrativa,
tjänster. (A Gentleman of Leisure.
1910.) (Den okända som han älskade,
1925) ”översatt från engelska.”

Under en promenad råkar Psmith
och Mike Jackson förirra sig in i ett
av New Yorks slumkvarter. Så här beskrivs det;
It was indeed a repellent neighbourhood in which they had arrived. The
New York slum stands in a class of
its own. It is unique. The height of
the houses and the narrowness of
the streets seem to condense its unpleasantness. All the smells and noises, which are many and varied, are
penned up in a sort of canyon, and
gain in vehemence from the fact. The
masses of dirty clothes hanging from
the fire-escapes increase the depression.... He had constructed the room
without a window of any sort whatsoever. There was a square opening in
the door.. Through this, it was to be
presumed, the entire stock of air used
by the occupants was supposed to
come.
Billy Windsor redogör för vilka lagar
som gäller för hyreshus och hur de kan
kringgås. Han fortsätter sedan; ”Then
there´s another thing. You can´t get
hold of the man who´s really responsible, unless you´re prepared to spend
thousands ferreting out evidence. The
land belongs in the first place to some
corporation or other. They lease it
to a lessee. When there´s a fuss, they
say they aren´t responsible, it´s up to
the lessee. And he lies so low that you
can´t find out who he is.”
Psmith är skakad av vad han sett; It
was not Psmith´s habit, when he felt
deeply on any subject, to exhibit his

feelings; and this matter of the tenements had hit him harder than any
one who did not know him intimately
would have imagined. Och lite längre
ner på samma sida; But this tenement
business was different. Here he had
touched the realities.
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Psmith utser sig själv till Windsors
medredaktör på Cosy Moments och
skriver i rask takt en serie avslöjande
reportage om de vidriga förhållandena i dessa bostäder. Hyreshajen blir
naturligtvis irriterad, försöker först
köpa tidningens tystnad men när det
misslyckas kopplas den undre världen in och det ”läggs ut kontrakt” på
redaktörerna.
Anbudet hade först gått till New
Yorks ledande gangster, Bat Jarvis,
som dock tackade nej eftersom han
stod i tacksamhetsskuld till tidningen efter att springpojken räddat en
av Jarvis tjugotre katter undan några
huliganer. Ett annat gäng åtog sig då
kontraktet, den första attacken på öppen gata misslyckades då våra hjältar
hade boxaren Kid Brady på sin sida.
Skottlossning utbröt, Brady fick ena
örsnibben bortskjuten och Psmiths
fina hatt förstördes. Ledaren för gänget, Jack Repetto blev faktiskt arresterad men släpptes snabbt sedan flera av
hans kumpaner falskeligen intygat att
han befunnit sig på ett helt annat ställe vid den aktuella tidpunkten. Detta
var gängse praxis och inte något som
Wodehouse behövde hitta på.
Förebilden till Bat Jarvis var Monk

Eastman som under slutet av 1890-talet och fram till 1904 var den störste
gangsterledaren. Precis som Jarvis
hade han en djuraffär, inte med tjugotre utan med över hundra katter
och flera hundra papegojor. Eastman
deltar inte själv i bokens intriger men
omnämns i kapitel XVII som ytterligare ett exempel på korruptionen
inom rättsväsendet; ”He was arrested
dozens of times, but he always got off.
Do you know what he said once, when
they pulled him for thugging a fellow
out in New Jersey?”
”I fear not, Comrade Windsor. Tell me
all.”
”He said. `You´re arresting me, huh?
Say, you want to look where you´re
goin´; I cut some ice in this town. I
made half the big politicians in New
York!` That´s what he said.”
Till slut hade politikerna dock fått
nog av Eastman och lät honom 1904
bli dömd för ett rån till tio år på Sing
Sing.
Kampen hårdnar, tidningsbud blir
överfallna och svårt misshandlade.
Psmith och Windsor beslutar sig därför för att försöka pressa hyresindrivaren att avslöja husägarens identitet.
Repettos gäng dyker upp och situationen blir mycket hotfull, springpojken
Maloney lyckas smita iväg och begära undsättning av Dude Dawsons
gäng som för tillfället befinner sig i
krig med Repetto. Vild skottlossning
utbryter, våra hjältar undkommer och
har även fått fram husägarens identitet

och det visar sig vara en av stadens
mer framstående medborgare;
”Stewart Waring is running for City
Alderman. He´s one of the biggest
men in NewYork!”
”He´s one of the bosses. He used to
be Commissioner of Buildings for the
city.”
”Commissioner of Buildings? What
exactly did that let him in for?”
”It let him in for a lot of graft.”
”How was that?”
”Oh, he took it off the contractors.
Shut his eyes and held out his hands
when they ran up rotten buildings that
a strong breeze would have knocked
down, and places like that Pleasant
Street hole without any ventilation.”
Han blev dock tvungen lämna detta
lukrativa ämbete sedan en nybyggd
music-hall rasat ihop redan den tredje
kvällen och dödat hälften av publiken.
Låg lågt ett par år men var nu åter i
offentligheten som om ingenting hänt.
”Why is he so set on becoming an Alderman,” inquired Psmith.
”There´s a lot of graft to being an
Alderman,” explained Billy.
Ett sista försök att tysta Psmith genom
att i bästa gangsterstil ”take him for a
ride” misslyckas och Waring tvingas
nu betala fem tusen dollar för upprustning av Pleasant Street plus tre dollar
till en ny hatt åt Psmith
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Därefter blir det ett uppehåll till 1923
då Leave it to Psmith går som serie i
The Saturday Evening Post från februari till mars och i bokform på Herbert

Jenkins förlag 30 november samma
år. (Psmith ordnar saken, 1934, Bonniers, övers Vilgot Hammarling).
Mike blev förvaltare på Psmiths fädernegods Corfby Hall, gifte sig med
Phyllis, som redan var förlovad med
en välbärgad ung man som hette Rollo, ett namn som Plum reserverat för
osympatiska figurer. Mr Smith dör
och det visar sig att han var skuldsatt upp över öronen. Corfby Hall
måste säljas, Mike tvingas lämna sin
tjänst och ta plats som lärare i London
medan Psmith hänvisas till en onkels
välvilja. Problemet med det är att onkeln gjort, och gör sin förmögenhet
i fiskbranschen och dessutom kräver
att brorsonen börjar från botten i den.
Det resulterar i en magnifik avsky för
allt vad fisk heter och ett avbrytande
av förbindelserna dem emellan, dessvärre avbryts även det ekonomiska
understödet.
Han måste därför själv ordna sin försörjning och börjar med att sätta in en
annons i Morning Globe ;
LEAVE IT TO PSMITH!
Psmith Will Help You
Psmith Is Ready For Anything
DO YOU WANT
Someone To Manage Your Affairs?
Someone To Handle Your Business?
Somenone To Take The Dog For A
Run?
Someone To Assassinate Your Aunt?
PSMITH WILL DO IT
CRIME NOT OBJECTED TO
Whatever Job You Have To Offer

(Provided It Has Nothing To Do With
Fish)
LEAVE IT TO PSMITH!
Address Applications To ´R.Psmith,
Box 365´
LEAVE IT TO PSMITH!
Genom fönstret på Drönarklubben
upptäcker Psmith en ung dam som söker skydd för regnet. Som den damernas riddare han är rusar han till undsättning med ett paraply, att han inte
har något eget bekymrar inte, han tar
helt enkelt en annan medlems, ”Merely practical Socialism. Other people
are content to talk about the Redistribution of Property. I go out and do
it.”. Han blir blixtförälskad. Lyckas ta
reda på hennes namn, Eve Halliday.
Blir av Lord Emsworth misstagen för
en poet, Ralston McTodd, som han
fått i uppdrag att bjuda på lunch och ta
med sig till Blandings Castle. Psmith
spelar med när han får höra att Miss
Halliday skall komma för att katalogisera bibliotekets samlingar, något som
inte gjorts sedan 1885.
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Detta är alltså den andra boken i Blandingssagan. Vi återknyter bekantskapen med Beach, alla butlers Butler,
men med en del mänskliga svagheter.
I den första, (Something Fresh, 1915)
(Lord Emsworths misstag, 1931, Hökerbergs, övers E Jonason. Det våras
på Blandings, 1978, Bonniers, övers
Birgitta Hammar) plågades han både
av dåliga fötter och magen. ”When
the wind is in the east,” continued Mr

Beach, letting each syllable escape
with apparent reluctancy,”I Suffer
From My Feet.” Längre ner, ”I, too,”
he proceeded, ”Suffer From My Stomach. The Lining Of My Stomach is
not what I could wish the Lining Of
My Stomach to be”.
Magen plågar honom fortfarande; ”I
do have trouble with the lining of my
stomach.”…. ”It generally starts with
a dull shooting pain on the right side
of the abdomen from twenty minutes
to half an hour after the conclusion of
a meal. The symptoms…”
There was nothing but courteous sympathy in Psmith´s gaze as he listened
to what sounded like an eye witness´s
account of the San Fransisco earthquake…
Eller i Hammarlings översättning;
”Det börjar vanligen med en dov,
stingande känsla på högra sidan av
bålen mellan tjugo minuter och en
halvtimme efter måltidens slut.
Symtomen…”
Det fanns ingenting annat än mänskligt medkännande i Psmiths öga, medan han lyssnade till vad man kunde ha
tagit för en livfull skildring av jordbävningen i San Fransisco…
Det mesta av handlingen kretsar kring
Lady Constances pärlhalsband. Hennes högt älskade men hårt hållne
make Joseph Keeble är Phyllis styvfar
och vill inget hellre än att hjälpa henne och Mike att köpa en farm. Lady
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Constance förbjuder honom göra
detta, hon har inte kunnat smälta att
Phyllis övergav den av henne utvalde
fästmannen och gifte sig med Mike.
Eftersom de har ett gemensamt konto
kommer Mr Keeble inte åt att ta ut
några pengar utan att hon får reda på
det. Lord Emsworths yngste son Freddie Threepwood, av alla inklusive honom själv ansedd som klent begåvad å
huvudets vägnar, får den geniala idén
att låtsas stjäla halsbandet. Mr Keeble
skulle då kunna ta ut tjugo tusen pund
för att låtsas köpa ett nytt halsband,
Phyllis och Mike skulle få sina
tre tusen för att köpa farmen, Freddie
tusen för att köpa in sig i en bookmakerfirma och han skulle själv få
ett eget litet kapital att använda utan
ladyns vetskap. I ett anfall av övermod åtar sig Freddie att utföra kuppen
men besinnar sig snart. Han råkar få
se Psmiths annons och stämmer träff
med denne men vågar inte avslöja sin
plan.
Både Psmith och Eve Halliday blir
ändå indragna i projektet. De får konkurrens av två yrkesförbrytare, poetissan Aileen Peavey, i vissa kretsar
känd som Smooth Lizzie, och hennes
kumpan Ed Cootes. De har en plan,
Ed ska ordna strömavbrott och Aileen
utnyttja mörkret för att rycka åt sig
halsbandet, slänga ut det på terrassen
där Ed ska plocka upp det. Han är som
vanligt sen i vändningarna, Eve, som
råkade vara på terrassen, plockar upp
det och gömmer det i en av blomkrukorna. Psmith hittar det och gömmer

det i stugan han fått disponera för sitt
diktande. Eve och Psmith träffas där,
tjuvarna kommer dit och tvingar under pistolhot till sig halsbandet.

så att de professionella tjuvarna Miss
Peavey och Mr Cootes får sexton av
de tjugo tusen punden, medan de i boken blir helt utan.

Leave it to Psmith publicerades först i
Saturday Evening Post från 3 februari
till 24 mars 1923 och i den engelska
Grand Magazine under juni till december 1923. Slutet på historien, som
det stod den 24 mars, uppskattades
inte av alla och så här kommenterade
författaren själv reaktionerna i ett
brev till sin vän Bill Townend den 23
juli 1923;
”I have had a stream of letters cursing the end of ´Leave it to Psmith´
and I shall have to rewrite it. But what
a sweat it is altering a story that has
gone cold!”
Han kommenterade det hela ytterligare i ett nytt brev den 4 november; ”You and a number of other people told me the end was wrong, as
I had already suspected myself, but I
couldn´t muster up energy and ideas
enough to alter it. I finally did it, and
it has held up the publication of the
book and caused much agony of spirit
at the Herbert Jenkins office. Still, it is
all right now, I think.”
Boken kom ut den 30 november 1923
i England och i USA den 24 mars
1924.
Det sista avsnittet i Grand Magazine med det ursprungliga slutet kom
märkligt nog efter den engelska bokutgåvan.
I det ursprungliga slutet delas rovet

”If you can spare the time, I should
like to have a small business chat before you leave us.”
______
”Before I begin, I must say that you
flatter me when you suggest that I am
a fellow professional. Miss Halliday
and I were merely amateurs in this
enterprise. We were employed to get
the necklace by Mr Keeble.”
_____
”The necklace did not belong to Comrade Keeble; it belonged to his wife.
Comrade K wanted to get possession
of it because he and Lady Constance
own a joint banking account and he
was in need of a certain sum of money,
which he desired to obtain without her
knowledge.”
_____
”Well, Mr Keeble has a stepdaughter….”
”I know her,” said Miss Peavey, ”and
I know all about her”
_____
”He wanted the money for her, Miss
Peavey. Three thousand pounds of it,
that is. She and her husband can buy a
wonderful farm if they get it, and it will
let them live in the country again and be
happy.. Oh, don´t take away that necklace, Miss Peavey! Give it back to us!”
_____
”This is beginning to listen good to
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me. If old Keeble wants that necklace
so bad he´ll be willing to buy it off Ed
and me.”
”Precisely,” said Psmith,”what I was
about to suggest. Your ready intelligence is inspiring. I am a child in
these matters, but from the stories I
have read I understand that there is a
gentleman called a fence who deals in
stolen goods.”
”That´s right.”
”And he is in the habit of giving the
toiler about a quarter of what the
goods are worth.”
”That´s right too.”
”Then if Comrade Keeble gives you
sixteen thousand pounds for the necklace it seems to me that life will be one
grand sweet song for all concerned.”
”Sixteen? Where do you get that sixteen stuff? I make it seventeen. You
said the kid Phyllis only wanted three
thousand.”
”I omitted to mention that Comrade
Threepwood, an exceptionally promising and deserving young man, was
to have had a reward for pinching the
thing. Yes, he, too, was in it.”

I det mer moraliskt korrekta slutet i
boken rasar taket in och Freddie ramlar ner från övervåningen dit Psmith
hade förvisat honom. I den allmänna
förvirringen slår Psmith ner Ed Cootes och tar hand om båda pistolerna.
Miss Peavey är trots det ovillig lämna
ifrån sig halsbandet men när Psmith
hotar skjuta Ed i benet rycker denne
åt sig det och ger det till Psmith.
Ed och Miss Peavey avtågar, inga
tjuvar hamnar i fängelse i Plums värld.
Lord Emsworths sekreterare, den duglige Baxter har i sin jakt på tjuvarna
blivit utlåst på natten och iförd citrongul pyjamas försökt påkalla uppmärksamhet genom att kasta blomkrukor
varav en hamnat i Lord Emsworths
sängkammare och väckt till och med
denne sjusovare, som nu anser det helt
bevisat att Baxter är galen och avskedar honom, han trotsar till och med
sin dominanta syster Lady Constance .
Då det visar sig att Psmith inte är någon bedragare får han den nu lediga
platsen, varpå han kan gifta sig med
Eve och för alltid försvinna ur historien.
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AGNETA WESTIN

EN SANN VÄN

Stefan Nilsson skrev i BB #2 2012 att
han fick ut mycket mer av Wodehouse efter att ha läst Robert McCrum. Jag håller
med. Jag hade redan läst de allra flesta av
Wodehouses böcker sedan tidig barndom
med vaga föreställningar om hans liv –
Over Seventy och breven till Townend var
de enda biografiska källorna för mig.
Jag har haft ett liknande projekt som
Stefans. Från augusti 2010 till maj 2013
läste jag också Wodehouse i publikationsordning. Jag har inga böcker i svensk
översättning. Allt svenskt skänkte min
pappa, Bo Westin, till sällskapet. Biografiska böcker skrivna av andra tillät jag
mig även dagtid. Man måste få unna sig!
Det var också ett sätt att gallra ut dubbletter. Jag köpte många själv på 1970-talet,
mest röda Herbert Jenkins.
När jag läser de brittiska och amerikanska sällskapens skrifter slås jag av koncentrationen på Wodehouseiana, vad birollsfigurerna heter och i vilka böcker de
omtalas. Knappologi. Det beror nog delvis
på att Elin Woodger-Murphy är inblandad
i båda. Jag är mer intresserad av hur han
skriver. Inte lägger jag på minnet vad bifigurerna heter. Wodehouse har skrivit
att han först gjorde ett ganska detaljerat
utkast för handlingen och sedan satte han
sig ner och broderade. Med total koncentration och inlevelse uppenbarligen.
Wodehouse må ha använt sig av personer och lokaliteter i sin omgivning. Jag
misstänker dock att hans eget intresse för
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trädgård inte kunde mäta sig med Lord
Emsworths. I The Custody of the Pumpkin (Blanding’s Castle and Elsewhere)
plockar lorden tulpaner (tidig vår) samtidigt som han oroar sig över sin jättepumpa (augusti). Inte för att det gör något,
huvudsaken är ju att man har kul när man
läser.
Att jag började läsa om böckerna var
till stor del Hugh Lauries förtjänst. Min
pappa hade gått bort och några andra läskiga saker hade hänt. Jag kunde inte sova.
Laurie har sagt någonstans att Wodehouse
räddade hans liv, så jag tänkte att det kunde vara en bra idé och nu är jag inte rädd
för sängen längre.
Jag har läst Wodehouse sedan barnsben.
Familjens favorit var Psmith. Min pappa, född 1913, upptäckte Wodehouse på
1920-talet. Det var dåliga översättningar,
så han insåg att han måste lära sig engelska. Han var tokig i Wodehouse, jazz och
filmer. I skolan var tyska första främmande språk och hemma föredrog de franska,
men han lärde sig tala flytande engelska,
vilket bl a ledde till att han blev attaché
i Washington och sedermera generallöjtnant och även Wodehousesällskapets
äldsta medlem. På så sätt var Wodehouse
också en av anledningarna till att jag blev
tvåspråkig.
Som översättare av tekniska texter och
rapporter har jag levt efter Yossarians diktat i Moment 22 (Joseph Heller) – död åt
adjektiv! Som tur är gör Wodehouse tvärtom!

Efter min pappas bortgång 2009 bestämde jag mig för att gå med i Wodehousesällskapen. Han var medlem av det svenska, men jag slog till med USA och UK
också. 2012 bevistade jag The Biennial
Dinner i anrika Gray’s Inn och hade Tony
Ring till bordet. Jag pumpade honom om
referensmaterial. Jag hittade både Robert
McCrum och Sophie Ratcliffe i bokhandeln och började med McCrum. Där finns
oändliga detaljer, bra om man vill forska,
men Ratcliffes blandning av brev och
biografiska anteckningar flyter lättare, är
direkt rolig att läsa och ger en bra överblick. Det var kul att strosa runt med Norman Murphy i Mayfair morgonen därpå,
Wodehouses och Bertie Woosters trakter.
Jag har köpt Normans bok Three Wodehouse Walks och tänker göra de andra två
själv med boken i handen, Dulwich (Valley Fields) och runt The Strand.
Wodehouse är lugnande, trygg och rolig. Han litar på att läsaren själv kan fylla
i långa självklara beskrivningar, som andra författare lätt förfaller till. Det finns
ingen anledning att rusa igenom en bok.
Det slutar alltid lyckligt. Bovarna är lika
hemtrevliga som hos Damon Runyon. Det
är alltid sommar och solsken, om han inte
råkar vilja att Psmith ska erbjuda en flicka
ett paraply.
Jag har älskat Jane Austen sedan tonåren
– långt innan hennes böcker blev romantiska serier på TV, som aldrig kunnat återge det jag tycker är roligt. Hon och Wodehouse är väldigt lika och jag tänker mig
att de sitter och fnissar medan de skriver.
Wodehouse har inte farit lika illa av TVserierna. John Alderton och Pauline Collins var hyfsade i några Mullinernoveller,
men Stephen Fry och Hugh Laurie är

suveräna som Jeeves och Bertie. Tidigare
versioner var pinsamma. Ian Carmichael
var för gammal som Bertie. Wodehouse
skrev till Leonora, “Bertie är den viktiga
rollen.”
TV-serierna är egentligen baserade på
noveller med tyngdpunkt på handling.
Jag föredrar romanerna där Wodehouse
filosoferar över människans lott i långa
stycken, ibland flera sidor i taget. Två av
mina favoriter är Leave it to Psmith och
Sam the Sudden. Jag läste Psmithboken i
nioårsåldern och kan fortfarande se Baxter slänga blomkrukor för mitt inre öga.
Sam kom senare och jag gillar den kanske för att den inte ingår i någon serie. Jag
har helt klart för mig hur en ”semi” ser ut,
utomhus och inuti. Man undrar hur amerikanare – eller svenskar – tänker sig det.
Över 70 böcker är översatta till svenska med varierande resultat. De bästa är
av Birgitta Hammar. Hon hade tur när
Monty Bodkin ville stava till sciatica
(ischias) i The Luck of the Bodkins. Annars har det naturligtvis varit omöjligt att
återge Wodehouses sätt att skriva dialekter – sengwidges, a slicer cake – så en
hel dimension går obönhörligt förlorad.
Wodehouse förutsätter också att man kan
sin Shakespeare, “… his voice sounded to
Mr. Molloy like a knell” (that summons
thee to heaven or to hell.) (Macbeth/Sam
the Sudden). Gör om det på svenska! Eller
det här från Sam the Sudden:
”Fez, pliz.”
”Valley Fields,” said Kay.
”Q,” said the conductor.
/-Biljetter! (Fares, please)
-Valley Fields, sade Kay.
-Tack, sade konduktören.
(Thank you - kyou - Q)/
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BENGT MALMBERG

Bengt Malmberg

NYA ”WODEHOUSEBÖCKER” 1979-2014

Jeeves, A Gentleman´s Personal Gentleman C. Northcote Parkinson
The Reminiscenses of Hon. Galahad Threepwood
N.T.P. Murphy
Jeeves and Wooster: Perfect Nonsense
Goodale Brothers
Jeeves and the Wedding Bells
Sebastian Faulkes
Max Barrett
A Plum of Great Price, A Tribute to Wodehouse
Den 14 februari 1975 avled P.G.Wodehouse
på Southampton Hospital på Long Island.
Han hade hunnit drygt halvvägs (16 kapitel) med sin sista roman, Sunset at Blandings. Anteckningar och planering av
intrigens sista sex kapitel finns kvar om
någon skulle kunna fullborda verket. Så
skedde med verk av Dorothy Sayers (Thrones, Dominations 1998) och Agatha
Christie (Black Coffee 1998 och The Unexpected Guest 1999). Wodehouse Estate
valde dock att publicera boken i oavslutat
skick men med hans egna anteckningar
om de återstående avsnitten, redigerade
och kommenterade av Richard Usborne.
Därmed sattes punkt för ett omfångsrikt
författarskap under sjuttiofem år inom litteraturen, teatern och filmen. Hans böcker
trycks fortfarande i nya utgåvor om än i
minskade upplagor. Förlaget Everyman,
har de senaste två åren gett ut alla väsentliga verk i hundra nya böcker, bl.a. tidiga

1979
1993
2013
2013
2014

böcker som inte funnits att köpa på många
år annat än i dyra antikvariska ex.
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Men redan 1979 kom en ny bok av annan
typ om en av hans huvudpersoner, Jeeves,
och senare har andra författare under sken
av att vilja hylla Wodehouses författarskap
framställt pastischartade fortsättningar
i förlängningen av hans egna böcker. De
skall givetvis inte räknas som en fortsättning på hans eget författarskap utan ses
som udda utslag av dessa författares
ambitioner att hylla Wodehouse och att
vidmakthålla intresset för Wodehouses
böcker. BBC:s populära TV-serie om
Jeeves & Wooster i tjugotre avsnitt 1993
som direkt byggde på Wodehouses egna
verk var en framgång. Men den senaste
BBC-produktionen med två serier om sex
program i varje 2013-14 om Blandings
Castle och dess personuppsättning hade
ändrat en hel del av miljön och karaktärer-

na och därmed fått stark kritik. Detsamma
gäller böcker som berättar en fortsättning
på Wodehouses egna historier.

ras, vilket han bedömer bör gå bra så här
lång tid efter att de dramatiska händelserna
ägde rum.

Först ut var C N Parkinson med en ”biografi” om Reginald Jeeves, vilken bygger
på böckerna om honom och Wooster. I slutet av boken berättar Parkinson att Berties
onkel George (som funnit alkohol vara en
nyttig föda) avlidit, vilket medfört att Bertie ärver titeln som 9:e Earl av Yaxley och
slottet Wooster Castle i närheten av Market
Blandings. Bertie vet att Lord Emsworth
residerar i närheten på Blandings Castle
(se Jeeves Takes Charge 1916). Roberta
”Bobby” Wickhams mor anser nu att Bertie är en lämplig ståndsmässig make och
ger sitt tillstånd till giftermålet. Roberta
har redan två gånger varit förlovad med
Bertie och nu blir det tredje gången gillt.
Jeeves har lämnat Bertie för tjänst hos
fastern Agatha Gregson. Han erbjuds av
Bertie att bli pubägare till Metarens Hvila
där Mr. Mulliner residerar bland gästerna
och accepterar denna nya anställning. Därmed slutar Bertram Wooster som en gift
man, ett slut som Wodehouse aldrig skulle
ha skrivit.

I memoarerna beskrivs England och London runt förra sekelskiftet då Galahad
och Clarence ännu var unga och levde på
nattklubbar och pubar och inte minst Pelikanklubben. Galahad berättar om alla sina
eskapader bland Englands högadel och
återkommer till de episoder som nämns i
de ordinarie romanerna. Bland annat får vi
veta sanningen om ”Lord Parsloe och räkorna”. En rad andra fäder till drönarna i
Berties ålder figurerar i mindre smickrande sammanhang. Norman uppger, att han
sökt få tillstånd att se familjearkiven hos
familjerna Dunstable och Parsloe för att
bekräfta Galahads utsagor, men detta har
förvägrats. Han ser dock ingen anledning
att kontrollera Galahads uppgifter då de
synes vara väl verifierade. Det är en mycket kunnig skildring av den tidens förhållanden, klasskillnader, äktenskap mellan
fattiga slottsägare och millionärsdöttrar på
jakt efter en grevinnetitel. Även Galahads
år i USA skildras.

The Reminiscenses of the Hon. Galahad
Threepwood skrevs ”på basis” av en kopia av Galahads memoarer sedan Dronningen frossat på det första manuskriptet.
Norman Murphy uppger i förordet, att han
kontaktats av Ronnie Fishs fru Sue Brown,
som uppvisat ett brev från ”Gally” efter
giftermålet med Ronny 1929. Där berättar
Galahad, att han för säkerhets skull ifall
Constance och Julia (hans systrar) skulle
försöka lägga hinder i vägen även i framtiden, med stor möda har skrivit ut en ny kopia av memoarerna, som blir hennes bröllopspresent. Norman Murphy uppger att
Mrs. Ronnie Fish återfunnit memoarerna
och frågar honom om de nu kan publice-
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Jeeves and Wooster in Perfect Nonsense
är en dramatiserad framställning av The
Code of the Woosters 1938. Tre skådespelare uppträder i tio olika roller med Bertie
Wooster som sammanhållande kommentator. Här är det alltså frågan om en äkta
Wodehousehistoria som dramatiseras av
bröderna Goodale efter medgivande av
The Wodehouse Estate.
Pjäsen gavs på ”Duke of Yorks” med premiär i oktober 2013 och har därefter turnerat i engelska landsortsstäder och är ännu
på turné. Den följer mycket nära handlingen i boken och scenbytena sker blixtsnabbt
under tiden som Bertie för handlingen
vidare och förklarar nästa scen, och kritiken
var mycket positiv.

Johan Svanberg, regissör vid Mellanfjärdens teater i Hälsingland, såg föreställningen i London och fick tillåtelse att
översätta den samt sätta upp den på teatern
sommaren 2014 där närmare 4 000 åskådare kunde njuta av föreställningen under
en månad. Trots att Svanberg tidigare aldrig hade läst en Wodehousebok blev hans
översättning mycket kvalificerad. Pjäsen
har ännu 2015 inte visats i annat land än
Sverige utanför England, vilket väckt stor
uppmärksamhet.

Castle av hans faster Dahlia Travers för
att avstyra försök att överta hennes kock
Anatole. Berties gamle drönarvän Tuppy
Glossop har blivit Sir Hildebrand Glossop och ämnar öppna några hotell, varav
ett i Shropshire. Faster Dahlia har lånat ut
Anatole till Blandings Castle, och Tuppy
försöker nu locka över Anatole till sitt hotell. På Blandings finns flera kända personer ur olika berättelser hos Wodehouse
samlade. Bobbie Wickham, nu änka med
13-årig dotter, Madeleine Basset fortfarande förlovad med Lord Sidcup (Spode) och
Bertie är åter i riskzonen, Gladys (Lord
Emsworths “girlfriend”), nu äldre med
pojkvännen Desmond Golding som hon
vill gifta sig med snarast. Max Barrett refererar ofta tidigare händelser i berättelserna
och knyter ihop det hela ungefär som i The
Code of The Woosters. Barrett har ett lysande språk och snabb kortfattad berättelsekonst och många av hans uttryck speglar
Wodehouses egen författarstil. A Plum of
Great Price, A Tribute to Wodehouse är en
ren pastisch på Wodehouses Jeeves- och
Blandingsböcker, och får endast säljas i
Australien i maximalt 450 exemplar enligt
de villkor som The Wodehouse Estate satt
upp. Men den är klart roligare än Faulks
bok, kanske för att den innehåller välkända mönster från Wodehouse själv. Om den
kommer att skaffa nya Wodehouseläsare är
lika tveksamt som Faulks bok. Men äldre
samlare blir säkert intresserade.

I Sebastian Faulks bok Jeeves and the
Wedding Bells träffar Bertie Georgina Meadowes, dotter till Sir Henry Hackwood
på Melbury Hall och förälskar sig i henne.
Hon har dock planer på att gifta sig med
parlamentsledamoten Rupert Venables.
Jeeves i skepnad av Lord Ethringham med
sin betjänt Bertie beger sig till Melbury
Hall där Jeeves lär lorden att spela vinnande hästar på galoppbanorna, medan Bertie
söker uppvakta Georgina. Allt slutar med
en sedvanlig intrig av Jeeves då Bertie får
gifta sig med Georgina. Jeeves meddelar,
att även han kommer att gifta sig med kokerskan, Mrs. Tilman, som han känt sedan
länge och intrigerat med under vistelsen
på slottet. Bertram Wooster förblir således
inte längre ungkarl, något som Wodehouse
aldrig skulle ha godkänt. En osannolik historia!
Faulks bok väckte stor uppståndelse vid
publiceringen, och många ”rättrogna”
Wodehouseläsare tog bestämt avstånd
från den. Rent litterärt är Faulks skildring
en överdriven imitation av Wodehouses
språkstil, men följer i stort mönstret i
Wodehouses egna verk.
Den 88-årige Max Barretts bok, A Plum
of Great Price, skall ses som en personlig hyllning till Plum. Den handlar om när
Bertie och Jeeves beordras till Blandings
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Det märkliga är, att The Wodehouse Estate,
som innehar rättigheterna till P. G. Wodehouses olika verk auktoriserat publiceringen av dessa böcker. Parkinsons bok bygger
på fakta som meddelats i Wodehouses historier och endast slutknorren med Berties
äktenskap är något nytt. Faulks och Barretts böcker är pastischer på Wodehouses
historier och skulle kunna ge intryck av
att utvecklingen kunde ha blivit sådan. Att

The Wodehouse Estate godkänt publiceringen har knappast något annat skäl än
vad som gäller BBC:s nyinspelningar av
två programserier om Blandings, i vilka
man friskt använt fakta från Wodehouses
egna historier. Syftet var, enligt BBC, att
skaffa Wodehouse nya yngre läsare och då
måste intrigerna moderniseras och anpassas till deras mediavärld. De har därför
också utsatts för häftig kritik av läsare och
TV-betraktare, men inkomsterna rinner till
hos The Wodehouse Estate.
Andra exempel på att använda Wodehouses
verk och intriger är teater- eller musicaldramatiseringar i modern tid. Två exempel
finns i Sverige. I Uppsala satte Katedralskolans elever 2005 upp Anything Goes, en
gammal musical från 1930-talet av Wodehouse med fem bejublade föreställningar i
en starkt bearbetad version av Wodehouses
bok If I Were You från 1931. Den var mycket kraftigt bearbetad till modern form och
utspelades ombord på en atlantbåt. Uppenbart kan man ta sig större friheter när man
använder Wodehouses originalverk som
underlag för teater och musikaler. Flera
exempel är Good Morning, Bill på Oscars
1982 och Reginateatern i Stockholm 1985.
Nämnas bör också de två filmer som inspelades i Sverige: Blixt och dunder 1938
och Gomorron, Bill 1945, som anpassades
ordentligt till en svensk miljö.
Ytterligare ett exempel svarade Reginateatern i Uppsala för 2013. Det var en dramatisering i fyra halvtimmesakter av fyra
välkända golfnoveller av Wodehouse från
tidigt 1920-tal under titeln FORE. Duon
Kesselovski och Fiske gjorde detta mycket
lyckade experiment på Reginascenen, som
byggts ut i salongen till ett klubbhus vid en
engelsk golfbana. Föreställningen gavs i
tre olika omgångar, november 2013, februari 2014 och november 2014 med fullsatta
salonger.
Den stora frågan kvarstår dock: kommer

P.G.Wodehouses humor att leva vidare in
på 2000-talet och locka nya läsare? Kommer dessa att uppskatta den språkliga kvalitén i hans historier, i formuleringar och
bildspråk? De ställer stora krav på läsarnas bekantskap med klassiska förebilder,
vilka nutidens ungdomar får mycket liten
kontakt med i dagens utbildningssystem
och därmed får svårt att se det komiska
när Wodehouse vänder upp och ned på ett
klassiskt citat i en oväntad situation. Dock
kommer sannolikt äldre läsare att läsa och
läsa om hans böcker av främst språkliga
skäl. Intrigernas slut är välkända, men för
äldre kunniga läsare är detta inget störande! En annan fråga är hur The Wodehouse
Estate kommer att behandla framtida plagiat och pastischer på Wodehouses verk
när nu isen brutits. Om det leder till ökande
försäljningssiffror för hans verk eller ökat
intresse återstår att se.
Skulle dessa pastischer locka unga läsare
att ta sig an Wodehouses egna böcker? För
att förstå dem bör man redan vara bekant
med Wodehouses egna verk och känna
till bakgrunden i Jeeves- och Blandingsböckerna, och på basis av denna kunskap
kunna förstå vad som händer och varför
det ev. är roligt. Detsamma gäller BBC:s
nya serie. Den blir enbart en platt situationskomisk kavalkad av händelser som
man endast förstår innebörden av om man
läst ursprungsverken. Men de lockar nog
inte nya läsare som kanske skulle roas
av situationskomiken men inte förstå och
uppskatta förvecklingarna i en tidsålder
hundra år tidigare. Den äldre upplagan
Jeeves and Wooster 1993 var betydligt
mera informativ och välgjord och Wodehouses fyndiga dialoger gick väl fram.
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The Definition of Cricket as Explained to an American
You have two sides, one out in the
field and one in.
Each man that’s in the side that’s
in goes out, and when he’s out he
comes in and the next man goes in
until he’s out.
When they are all out, the side
that’s out comes in and the side
that’s been in goes out and tries to
get those coming in, out.
Sometimes you get men still in and
not out.
When a man goes out to go in, the

	
  	
  	
  	
  	
  

men who are out try to get him out,
and when he is out he goes in and
the next man in goes out and goes in.
There are two men called umpires
who stay out all the time and they
decide when the men who are in
are out.
When both sides have been in and
all the men have been out, and
both sides have been out twice after
all the men have been in, including
those who are not out, that is the
end of the game.
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TONY RING

Tony Ring

THE LAST MAJOR WODEHOUSE RESEARCH PROJECT?
Introduction
American Wodehousean John
Dawson has been the inspiration
behind what has become known
as the Globe Reclamation Project.
He observed some years ago that
despite a plethora of books about
Wodehouse’s life and work, very
little was known about his role at
The Globe and Traveller, a London
daily evening broadsheet newspaper where he worked from 1901 to
1908. During this period he wrote mainly humorous prose paragraphs and verses for a front page
Diary column entitled ‘By The
Way’. After starting as a stand-in
for vacancies caused by staff holidays, by 1903 he had been appointed deputy editor, and from 1904 to
1908 was the column’s editor.
John Dawson recruited a team to
sift the thousands of paragraphs
and hundreds of verses which appeared during this period to try to
determine which were most likely
to have been Wodehouse’s work.
How this was achieved, and the
nature of the published results, are
30
described below.

A daily newspaper is a complicated affair. Putting aside the knotty
question as to whether its objective
is to report real facts on the one
hand, or to give full rein to its journalists’ imagination and not bother
about the truth on the other, it will
have to publish a lot of pages to
bulk out its current news stories.
You will always be able to find editorials, feature articles, interviews,
letters pages, opinion columns,
political ‘insights’, and, in various
disguises, a diary column.
That the diary column in today’s
papers is nothing new can easily
be demonstrated by looking at
Wodehouse’s early career in journalism. You will recall that, after
leaving Dulwich College, he had
had to take an office job in London,
working for the Hong Kong and
Shanghai Bank. He used his evenings to write stories, verses and
articles for whichever magazines
he could find to accept them. He
had a valuable contact – a former
Dulwich schoolmaster, William

Beach Thomas, had taken a job on
the London evening daily paper The
Globe and Traveller (from now on
the ‘Globe’) and was deputy editor
to the established Editor, Harold
Begbie on the frontpage column,
By The Way.
In today’s parlance, By the Way
was a diary column, commenting
on topical news items from hopefully
original angles. It would typically
cover between a dozen and fifteen
topics each day, one of which
would frequently be written in verse.
Some might be politically motivated, expressing the viewpoint of the
paper’s owners; others, perhaps the
majority, might be humorous takes
on items of news trivia; while on
days which provided little in terms
of new excitement, some reliable
topics might be withdrawn from
the bank of unused items and refreshed if possible.
Wodehouse started submitting
short pieces to Beach Thomas in
the hope that he could establish
himself as a resource to call on if a
staff member was taken ill, or going on
holiday, and this ruse proved successful. In the first half of 1902 he
received a number of invitations to
go to the Globe offices for a day’s
work, and in September, having
been given a five-week stint at the
Globe as holiday relief, he resig-

ned from the Bank and decided to
become a freelance writer.
A flavour of his working conditions at the Globe can be gleaned
from this paragraph from the semiautobiographical novel Not George
Washington, written with Herbert
Westbrook and published in 1907.
The setting is the premises of a daily
paper named The Orb, for which
the book’s hero helped to write the
On Your Way column:
’’Well, all the work at the Orb is
done between nine and eleven.
You must be there at nine sharp.
Literally sharp, I mean. Not halfpast. . . . Four or five really good
paragraphs a day and an occasional set of verses are all he’ll want
from you. The source of material
was the morning papers, which
were placed in a pile on our table
at nine o’clock. The halfpenny papers were our principal support. .
. . We attended first to the Subject
of the Day. This was generally
good for two or three paragraphs
of verbal fooling. There was a sort
of tradition that the first half dozen
paragraphs should be topical. The
rest might be topical or not, as occasion served’’.
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By August 1903, Wodehouse had
been invited to work full time at
the Globe as deputy editor of the

By The Way column, replacing
Beach Thomas, when he left for
pastures new, and was promoted to
Editor in the following year, when
Harold Begbie left. (It was about
this time that Herbert Westbrook
joined the column’s staff.) Wodehouse remained in post for almost
five years.

spect of this research, Sir Edward
Cazalet authorised John Dawson
to obtain a copy of the record from
Dulwich College.
Using the information provided
about the dates he worked, the
GRP team retrieved prints of almost 1,400 front pages of the Globe
from the microfilms available at
the British Library and UCLA in
California in a dizzy spell of eighteen months, and were then faced
with the task of reviewing and
analysing some 21,000 prose paragraphs and 800 poems which appeared on those days.

None of the paragraphs were identified in the column as the work of
a specified writer, and of course
many individual paragraphs may
have been revised by the column
Editor. So when the American
Wodehousean researcher John
Dawson determined on his project
to analyse and study the column
to try to identify likely Wodehouse writings, he was faced with a
daunting challenge. He gathered
together a small number of enthusiastic helpers and named the study
The Globe Reclamation Project, or
‘GRP’.
The first step was to obtain copies
of the columns on which Wodehouse worked. He was helped enormously in this by the existence in
a private archive of Wodehouse’s
own record of money received for
literary work between 1900 and
1908, which conveniently listed
the dates for which he was paid by
the Globe. Fascinated by the pro-
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Different approaches were taken
to studying the prose paragraphs
and the verses. It was clear that
the typically greater length of the
individual poems, compared to the
paragraphs, should make it easier
for the Wodehouse technique to
shine through. I was invited to
join a ‘Poetry Review Panel’ of
five Wodehouseans who sought to
identify those which we would be
prepared to state with reasonable
certainty were likely to have come
from the Wodehouse pen. In broad
terms, some 40% passed that test,
although even for that 40% the
strength of the panellists’ views
was naturally liable to differ somewhat from verse to verse.

John then invited me to edit what
became Volume 2 of the publication – By The Way: 200 Verses.
The introductory pages explain in
detail how the Panel set about its
analysis, so that readers can understand precisely how our belief
that Wodehouse wrote any individual poem evolved. There are
examples from all the subjects you
might expect – sport (especially
cricket!), literature, crime (including the police and the courts), fashion in manners and dress, food
and drink, travel and the weather,
health and, inevitably, philosophy
and politics. In short, something
for everyone.
Many of the chosen verses have as
their theme a trivial (and often very
specific) item of news which refers
to a place, a person or an event
long forgotten. In an attempt to
enhance the reader’s appreciation
and understanding, about half are
accompanied by contextual notes.
Those of you familiar with the
book of Wodehouse verse which
I published in 2014 (What Goes
Around Comes Around) will recall
that one of my themes was that the
events described in many of the
verses could easily be seen as reflected in life today. The same is
true for many of the verses in the
Globe compilation.

John Dawson took for himself the
principal responsibility for selecting the items from By the Way for
Volume 1, which concentrates on
the prose paragraphs. He chose to
present these in a calendar format,
though the entries for each specific day of the year might have been
first published in any of the years
in which Wodehouse was working.
Together, the 1,300 or so pieces
give the reader a daily dose of jokes and witty retellings of incidents
in contemporary life which appear
in the columns. John has also included about 80 further verses,
some of which had not been regarded with sufficient certainty by the
Poetry Review Panel as a whole as
being probably by Wodehouse.
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He, also, has ensured by way of
an extensive Introduction, that
the reader can understand exactly
how he sought to identify probable Wodehouse writing. Furthermore, he invited another American
Wodehousean, Neil Midkiff, to
provide extensive and authoritative
annotations, which help the reader
place the subjects mentioned in the
column in perspective. The result
is a delightful daily dose of sparkling jokes, droll Wodehouse puns,
wit and commentary, and an entirely new body of work for the world
to judge and enjoy.

The way in which the research has
been carried out and the findings
analysed has involved Wodehouse
readers with combined experience
of almost two hundred years. All
acknowledge that not everything in
the two new books will have been
written by him, but believe that the
vast majority will have been, and
that the overall effect is very much
in the Wodehouse tradition. It leaves open the possibility for a future, and much more academic, approach to verifying these findings
using the most up-to-date digital
resources. Good luck to any students who choose to do so!

But even that is not all!
While the researchers were working through the front pages of the
Globe, Karen Shotting shrewdly
observed some paragraphs written
in a style reminiscent of Wodehouse in an adjacent column. In general, this column (Notes of the Day)
had a more serious tone, and the
individual articles – all in prose –
were longer, but the final one in the
column was written in a somewhat
lighter style.
The GRP members decided to investigate the possibility that these
paragraphs represented even more
‘probable Wodehouse material’.
A sample of about a hundred of
these final paragraphs have been
reviewed by the Panel, and sufficient consensus that a reasonable
proportion had Wodehousean characteristics was found to enable a
decision to be taken that after the
publication of the two By the Way
books further research should be
carried out.

	
  

The two books based on the By
the Way column were published in
September 2015 with the title: ‘P G
Wodehouse in the Globe Newspaper’. Volume 1 has the title ‘By the
Way: Day by Day’; and Volume 2
is ‘By the Way: 200 Verses’.
They can be ordered online from
www.amazon.com. In the ‘title’
search, I recommend specifying
‘Wodehouse in the Globe Newspaper’. The cost for the pair is 50.00 $
and shipping will be about 8.00 $.
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PETER NIEUWENHUIZEN

THE STORY OF THE PRAWNS
One of the major opponents of Lord Emsworth and his brother Galahad Threepwood
(Gally), is Sir Gregory Parsloe-Parsloe (Tubby), the 7th Baronet of Matchingham from
the village of Much Matchingham, 5 km from
Blandings Castle in Shropshire. We meet
Tubby for the first time as he crosses the path
of Lord Emsworth in the battle for the biggest pumpkin in The Custody of the Pumpkin
(1924). Later on the battle continues about
the fattest pig: is it The Pride of Matchingham or The Empress of Blandings? A part of
the rivalry is also having the best swineherd,
as George Cyril Wellbeloved is in Company
for Gertrude (1928). These two stories were
collected in the anthology Blandings Castle
and elsewhere (1935).

Threepwood arouse much fear and suspicion
among those who are going to be mentioned
in his writing. Gally uses the possibility of
publishing his memoirs often as a threat to
get things done. He has Tubby Parsloe by the
short and curlies, when he threatens him to
reveal ”The story of the prawns” (Summer
Lightning, p.149), ”the full true and complete
story of the prawns, omitting nothing”. This
message is even for a vigorous man like Sir
Gregory enough to collapse like a jelly.

We get to know Gally and Tubby well in
the P.G.Wodehouse novel Summer Lightning (1929), published in the USA as Fish
Preferred. Gally and Tubby know each other
from their early days of youth, when they
were members of the Pelican Club in Denman Street, Soho. They played mischievous
tricks and placed bets on a variety of issues
and Tubby tended to cheat at those bets. At
the Big Rat Race Tubby stuffed Gally’s dog
Towser with meat and onions, causing this
noble creature to loose the match to Tubby’s
dog Banjo. Tubby even once stole the false teeth of Lord Burper to pawn it in a pawnshop.
Gally still remembers these sly tricks and threatens to incorporate them in his memoirs
that he is writing.
The disclosures in the memoirs of Gally

Peter Nieuwenhuizen
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What Gally really has written down in this
story, has unfortunately remained unknown
because the manuscript was initially stolen
by the detective Percy Pilbeam for the sum of
500 pounds, commissioned by Tubby. Gally
decides not to publish this manuscript for the
luck of Sue Brown, the apple of his eye, so
she could marry Gally’s nephew Ronnie Fish.
In 1933 the novel Heavy Weather appeared.
This book continues the story exactly a week
later, in the first week of August. Again there
is an attempt to steal the manuscript. Monty
Bodkin, the cousin of Sir Gregory ParsloeParsloe is now trying to obtain the manuscript, at the request of Lord Tilbury, a.k.a.
George Alexander Pyke, 1st Viscount of Tilbury and the owner of the Mammoth Publishing Company. Tilbury is keen on publishing
these scandalous memoirs at all costs. “The
Story of the Prawns” is mentioned at least
four times and even more excesses of the juvenile Parsloe are mentioned. According to
Lady Constance, the sister of Gally and Lord
Emsworth, there only exists one copy of the
manuscript. Percy Pilbeam lays his hands on

this copy again and hides it in the new pigsty
of The Empress of Blandings. The Empress,
fond of a tasty snack, accidentally nibbles the
manuscript almost completely, to the dismay
of Lord Emsworth, fearing an acute stomach
trouble for his prize pig.
The Empress only left some scraps of the
magnificent masterpiece. One of them contained a fragment of “The Story of the Prawns”.
Tubby Parsloe, Lady Constance and Lady
Julia read this fragment and then Tubby destroys it.

The battle between Tubby Parsloe and Lord
Emsworth for the fattest pig is continued in
1952, when the novel Pigs have Wings was
published. Needless to say that the Empress
won again, for the third time, the Silver medal
at the Shropshire Agricultural Show. But this
time there is no mention of the destroyed manuscript or the notorious story of the prawns.
Readers, impatiently waiting for the background of “The Story of the Prawns”, were
given no further clues by Wodehouse in this
or subsequent works. These agonies of doubt
prompted some authors to describe a possible
scenario themselves.

	
  
All
about prawns

Charles Gould took the lead and wrote the
first script. In 1984 he composed a text in
rhyme, with a possible scenario for the story,
called Prawns in epic, with prawns in jelly as
subject. In 1987 this poetic text was followed
by a prose text in his bibliophilic booklet A
prawn at Ascot, or a pawn in aspic. According
to the subtitle of his work he derived his text
from an original copy of the manuscript of
Gally.
In this booklet Gould makes it plausible that
Tubby Parsloe had acquired a considerable
sum of money at the Ascot horse races and
celebrated this in a revolting way by buying
and gulping a countless numbers of prawns in
jelly, followed by buckets full of champagne.
He tumbled slightly tipsy from his chair and
forgetting to inform his stomach on the excess
of shrimp and alcohol, the content was spread
out with a well-aimed jet on

the shoes of a duchess. An unsavoury affair,
which would make Tubby an easy victim for
blackmail.
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In 1993, the biographer Norman Murphy
came up with an awesome discovery: he had
managed to get hold of the preserved memories of Gally. Murphy published these edited memoirs. In the prologue he explains that
in 1929 Gally still had a copy of his memoirs
and had left it to Sue Brown (now Mrs. Fish,
after her marriage to Ronald). The fact is that
Sue was the daughter of Gally’s old flame
Molly Henderson, who had a special place in
his heart.
In this copy Gally obviously had devoted a
chapter to the mysterious question of the
prawns. In the Murphy-version Tubby cheats
once again and his friends decide to teach
him a lesson. Tubby’s greatest fear were the

reputation damage on the line.

wriggling arthropod animals and his friends
made proper use of that aversion. They tipped
a bowl full of prawns into his shirt and in utter
confusion Tubby quickly pulls off his clothes
to get rid of these crustaceae. In all his nakedness Tubby flees in search for new clothes,
meets the Prince of Wales and wraps himself
in a tablecloth. For a long time his friends are
rid of him. Also a beautiful opportunity for a
blackmail case.

In 2006, Murphy suddenly remembers in his
A Wodehouse Handbook that Wodehouse
gave an indication for the source of the prawn
story. Murphy mentions the correspondence
between James Penrose Harland, a professor in classical languages at the University
of North Carolina, and P.G.Wodehouse over
a period of 44 years. Wodehouse wrote to
him on September 28, 1961 that he had read
something about shrimps in the novel of Arthur Binstead. The story wasn’t very strong or
funny though. Wodehouse knew Binstead as
a member of the Pelican Club and as a Pink
’Un, also as an employee of the pink tabloid
The Sporting Times. In the bibliography by
Eileen McIlvaine (1990) one can read an excerpt of the letter. Murphy locates Binstead’s
book and that episode in which a person places a bet, loses and flees without paying.
After some time he is recognized all dressed up in rags and poverty, selling shrimps in
Newmarket. The link with Tubby Parsloe and
the prawn secret is not really clear.

In April 1997 Wim Duk, The Oldest Member
of the Dutch P.G.Wodehouse Society began
his quest for ”The greatest PGW character”
and his report was published in the Dutch
magazine Nothing Serious. He investigates
all characters and in Chapt.1, Sect.2 he starts
with the lowest level, of the fish species, including shrimps and prawns. Wim Duk refers
to the fact that the chairman of the Swedish
Wodehouse Society made a suggestion that
Tubby Parsloe was eating prawns. When one
of these prawns jumped off his fork to land in
the bra of a lady, Tubby immediately went on
hunting for his lost sheep in that area: a fine

Dutch boys

The story could end here, but there is a new and final solution. Decades before two industrious
Dutch boys had performed a quest for the origin of the prawn story. And in January 2015 the
correspondence with P.G.Wodehouse about this story turned up. This is how the story goes.
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In 1958 two 16 year old boys, Joost Hulsenbek and Jaap Groot, were at the Carmel
boarding school in Oldenzaal (NL), led by
the Carmelite Fathers since 1923. The present
Dutch Minister of Economic Affairs, Henk
Kamp, also had his education at this school.
In their evening hours of leisure at the boarding school both friends Joost and Jaap discovered the books by P.G.Wodehouse in the
school library. These were translated into
Dutch and seemed harmless enough by the
Fathers to offer distraction to the young students. One of the translators Willy WielekBerg translated six Wodehouse novels into
Dutch for the publisher Spectrum, including
Summer Lightning (De ontvoerde zeug,
1956) and Heavy Weather (Rumoer op Blandings Castle, 1957).
For unknown reasons Wielek translated ‘Emsworth’ as ‘Elmsworth’ and moreover the story
of the prawns became in Dutch ‘the story of
the deer’. Wielek probably could not imagine
a blackmail situation with prawns and transposed the action to deer, maybe aiming at a
secret of poaching or illegal hunting.

Summer Lightning had written about mysterious ’deer’ or anywhere in Heavy Weather.
Eventually the penny dropped and undoubtedly smiling he wrote to Joost and Jaap on
June 19, 1958 that they indeed had caught
him on a non elaborate scheme. According
to Wodehouse the phrase “The story of the
prawns” sounded threatening, but he had no
clue what it meant.
“I’m afraid you have caught me out about
that story, for I do not know what it is myself!
I just invented something that would sound
very impressive, and hoped nobody should
want me to explain!”

Letter

Although Joost Hulsenbek (Deventer, NL;
1942) never used the ominous phrase “The
story of the prawns” as a threat like Gally, he
ended up with a splendid career. After graduating at the Carmel boarding school, he studied
law at the Utrecht University, held a position
as an attorney general and finally became the
vice-president of the National Safety Board.
And occasionally, when dining with a deer
steak or shrimp cocktail, he wistfully remembers the exciting correspondence with Wodehouse about prawns and deer…

The 76 year old Wodehouse had difficulty in
deciphering the handwriting of the adolescents, he writes. In his addressing Hulsenbek
he writes ’Mulsenbeck’ and the Carmel boarding school became the ’Cannelintenaat’. But
the reply letter did arrive in Oldenzaal! The
two boys became an experience the richer
and a lesson the poorer, but they continued
reading Wodehouse for the rest of their lives.

Hulsenbek

The hearts of Joost and Jaap were beating in
their throat reading this mysterious episode,
which is mentioned eight times in that novel, and also several times in Heavy Weather.
They lay awake all night in their beds. Finally
they came to a decision. A letter was written
by hand, addressed to ”P.G.Wodehouse, Remsenburg, USA”. In this letter Joost kindly asked what this story about ’deer’ could mean.
Because they did not own the original English
version of the Wodehouse novel, they translated the Wielek-phrase as ”the story of the
deer”.
Their letter arrived! In Remsenburg
P.G.Wodehouse undoubtedly scratched his
head and wondered where on earth he 29
years earlier in
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JENNY GUSTAFSSON

Jenny Gustafsson

GOATS 2014 OCH SO FAR 2015
The Goats (medlemmar i Svenska
Wodehouse-sällskapet boende på
den västra sidan av landet) har sin
första träff varje år sista lördagen i
februari.
Vår vinterträff 2014 hade vi den 1
mars på Old Beefeater Inn på Plantagegatan 1 (granne med Hagabion
på Linnégatan). Vi var 6 personer
där inklusive externa gästen Lennart Weidenholm från Scones.
Den 11 maj kl 15 träffades vi i
Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Vi besökte Palmhuset, strosade i
parken, drack te på Rosenkaféet
och pratade givetvis även en del
om höstens begivenheter i sällskapet.
Augustiträffen har vi varje år sista
helgen i augusti. I augusti gick utflykten till Jonsereds fabriker där
vi umgicks med varandra och lärde
oss mer om platsens kopplingar till
old Blighty (Jonsered grundades
av två skottar 1833). Vi fikade på
Café Grindstugan och besökte Jonsereds trädgårdar som under fyra
år återskapats till de blomstrande

trädgårdarna som omgav herrgården på 1800-talet och som invigdes helgen innan vårt besök.
Söndagen den 23 november kl 15
träffades vi några stycken och såg
på Jeeves och Wooster samt åt Afternoon Tea tillsammans i Lunden,
Göteborg. Dessutom har vi haft
kontakt med the Anglo-Swedish
Society i Göteborg till och från under året och också nu 2015. De är
fortfarande positiva till ett gemensamt arrangemang men vi har inget
spikat ännu.
Den 28 februari 2015 träffades
medlemmar från Goats för lunch
och prat på puben John Scott på
Avenyn i Göteborg. Medbjuden
på mötet var också John White
från the Anglo-Swedish Society.
Till mötet hade några läst boken
”Joy in the morning”, eller ”Bravo,
Jeeves” på svenska, som i slutet av
2014 hamnade på 66e plats på The
Guardians lista över de 100 bästa
romanerna någonsin. Boken diskuterades lite grand liksom Plums
40 författarskap i stort.

Dessutom förekom en del bokförsäljning och prat om det ena och
det andra.
Träffen sista lördagen i augusti
spenderades på Sjöfartsmuseet i
Göteborg där vi som möttes upp
såg den nya utställningen Amerikafeber som handlar om Svenska
Amerika Linien som gick mellan
Göteborg och New York.
Vi pratade om P G Wodehouse första resa till Amerika och hur han
också dog där.
Inför augustiträffen var vi också i

kontakt med journalisten och Englandskännaren Per Nordangård om
att bjuda in honom på en framtida
träff. Vi hoppas kunna bjuda in tillsammans med Anglo-Swedish Society eller andra sällskap som kan
ha gemensamma intressen med
Wodehousesällskapet.
I februari planerar vi att fokusera
på Wodehouse kopplingar till musikaler. Vi hoppas på en inbjuden
föreläsare, en sångare och många
deltagare så notera sista helgen i
februari!
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LENNART WEIDENHOLM

Lennart Weidenholm

SCONES - ETT KAPITEL FÖR SIG

ger in är en svartlackerad dörr med
nr 10 på dörrbladet och man väntar
sig att Cameron när som helst skall
stiga fram, men det visar sig vara
toaletten.
Ofta inleds våra möten med att
komikerparet Lennart & Lennart
(Wärje och Weidenholm) framför
en mycket kortfattad dialog, hämtad ur Plums produktion.
Den här gången handlade det om
det förvirrade samtalet mellan två
hörselskadade män på väg med tåg
till Wembley.
Konversationen i gruppen kommer
snabbt igång och vi mumsar på
scones (!) och andra anglofila läckerheter. Teångorna och andedräkten från de bubblande skratten har
avsatt sig på fönstren när vi lämnar
lokalen efter några timmar.

2014 markerar det sjunde året i vårt
kapitels ärorika historia. Ett kapitel är ju en synnerligen informell
grupp av likasinnade som träffas
helt enkelt därför att dom vill. Vi
har ingen strategisk plan och vår
färd är inte någon seglats med polstjärnan som ledsagare utan en behagfull inomskärstur i Plums arkipelag där vi lägger till efter behag.
Överambitionens farliga vågor har
alltså aldrig nått vår gracila farkost.
Just därför är våra tre årliga träffar
mycket aktiva och välbesökta. Vi
är nu tolv personer i kapitlet, varav
ett par har anslutit sig det senaste
året.
Vad gjorde vi då under 2014? När
jag skriver detta sent på våren 2015
drar jag mig till minnes att vi träffades på Pauls Cafe’ på Fersens
väg- Malmös Unter Den Linden-i
februari. Paul, a true Englishman,
har ett förflutet som kock i Parlamentet och har skapat en anglofil
lokal, lagom liten för att vi kunde
ha den helt för oss själva.
Det första som slår en när man sti-
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i maj tog vi oss ut till Ängavallens
gård b l a för att bearbeta alla inkomna namnförslag på vår prissugga Dronningens åtta kultingar.
Förslag hade kommit såväl från det
svenska Sällskapet som det engelska. Vi ägnande oss också åt

metaforer och favorituttryck hämtade från Plums rikhaltiga produktion.
När vi i oktober återigen tog oss ut
till Ängavallens gård blev vi grandiost mottagna av familjen Nordström, som äger gården.
Komikerparet Lennart & Lennart
framförde en kort dialog från ingressen i The Code of the Woosters. Det gäller att hålla reda på om
det är morgon eller kväll i denna
dimmornas och de ljuvliga frukternas årstid.
Henrik Dieden filosoferade över
grisfilosofer och grisskötare och
klargjorde med analytisk skärpa
skillnaden mellan dessa två kategorier.
Lord Emsworth tillhör avgjort den

förra kategorin. En människas hela
karaktär avslöjas genom hennes
förhållningssätt mot grisar.
Sven berättade en del runt de två
teaterevenemangen i Sverige under
hösten och
Jan delade ut det fina grismärket i
guld till deltagarna.
Grisdopet avlöpte smärtfritt för
såväl kultingar som döparn. Vår
Silver Pig Scratcher kom till flitig
användning.
Till sist en liten uppmaning till er
alla enmanskapitelister:
Förenen eder!
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FRITZ REINHOLD

I PLUMS FOTSPÅR

Fritz Reinhold

Vet du vilken adress Bertie Wooster
bodde på i London? Är det sant
att en klubbmedlem försökt svinga
sig över ett bad, men blivit lurad
och trillat i fullt påklädd? Detta
och mycket mer kan man läsa om
i boken ”Three Wodehouse Walks”
av Norman Murphy. Faktaspäckat
och blandat rejält med humor.
Vi var tio Scones som blev så inspirerade av boken, att vi begav
oss till London i mid-september för
att under Murphys ledning konkret
vandra i Wodehouse fotspår. Fakta
levererades i högt tempo, men med
smittande entusiasm och med glimten i ögat, så att intresset höll sig på
topp under de tre timmar som turen
tog. Murphy visade också upp en
ypperlig fysisk förmåga genom att
i rask takt navigera fram i ett trångt
London och med militär precision
hålla ihop flocken ända till mål.
Det var en och annan Scones som
behövde vila fötterna på hotellet
efteråt…
Vi började i Mayfair och vand-

rade i de eleganta kvarteren runt
Berkeley Square. Där på 18 Berkeley Street, tre trappor upp, gissade Murphy att Berties lägenhet
fanns. Aunt Dahlias adress var ett
vackert hus på 47 Charles Street,
där i själva verket PGW:s vän,
författaren Ian Hay bott. Bland de
få pubar som fanns i Mayfair, var
Jeeves klubb the Junior Ganymede
i verkligheten den berömda puben
the Running Footman på Charles
Street. På Dover Street var Berties klubb the Drones placerad av
Wodehouse. I verkligheten avsåg
han troligen the Bachelors Club,
som låg på Piccadilly. På Dover
Street fanns emellertid en annan
klubb av intresse. Vi minns alla
den hårresande historien där Tuppy Glossop lurar Bertie att försöka
svinga sig över klubbens swimmingpool i de romerska ringarna,
men där Bertie blir lurad och ramlar i iförd evening dress. Murphy
har slagit fast att det ofta inträffade
i verkligheten på the Bath Club på
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34 Dover Street, den första klubben i London med swimmingpool.
I West End passerade vi bl.a. Old
Burlington Street, där Lord Cavendish flyttade in 1815 och försökte
hålla sin trädgård där proper. Han
kämpade emot folk som slängde
in skräp genom att bygga sin mur
högre och högre, men det hjälpte
inte, trots den imponerande höjden på den mur som man kan beskåda än i dag. Lorden gav dock
inte upp utan byggde till slut ett
tak över hela gatan. Det blev till
den berömda Burlington Arcade.
Då vi kom in i nöjeskvarteren vid
Leicester Square, passerade vi flera
berömda etablissemang, t.ex. Café
de Paris (Mario’s hos PGW), en av
de flottaste nattklubbarna i London
omkring 1920-30, och the Empire
Music Hall, där det idag finns en
biograf. På Rupert Street hade
Ukridge sin adress, men där i verkligheten PGW:s vän Herbert Westbrook bodde, som var förlagan till
Ukridge. Det var i den lilla vindsvåningen som PGW troligen fick
idéerna till sina första böcker för
vuxna. Vi var ett fysiskt trött men
andligt vederkvickt gäng som avslutade med en välförtjänt pint och
publunch på the Ship and Shovell
(granne till the Sherlock Holmes
Pub). Jag hoppas innerligt att ni
som inte har prövat på denna promenad får tillfälle till det, antingen
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med Murphy eller själva med hjälp
av boken.
Någon dag senare gick vår färd till
Dulwich College i lugn förortsmiljö utanför London, en public
school, där Wodehouse enligt egen
utsago tillbringade sina lyckligaste år, mellan 13 och 19 års ålder,
som ”boarder”. Numera är c:a 10%
boarders, medan för övriga skolan är en ”day school”. Skolan har
anor sedan 400 år, men på den nuvarande platsen uppfördes skolan
omkring 1870. I nationella kvalitetsmätningar ligger skolan bland
de 8% främsta. C:a 10% av eleverna går vidare till Oxford eller
Cambridge. Rugby, fotboll, hockey och cricket är viktiga sporter på
fritiden.
Dr Jan Piggott, f.d. Head of English, höll en spännande föreläsning
om PGW:s tid på skolan och legendariska lärare. Vi passade också på
att inhandla signerade exemplar
av Dr Piggotts bok ”Wodehouse’s
School Days”. Master’s library och
den stora aulan i huvudbyggnaden
från 1870 är fantastiska rum, ”typisk” engelsk public school. Dessa
har bland annat figurerat i flera
Hollywoodfilmer. På väggarna i
aulan finns namn på framstående
elever som fortsatt till Oxford eller Cambridge. Denna tradition
upphörde dock på 1960-talet, då
utrymmet på väggarna tog slut.

på ännu en vandring i Camden.
Några hann även med teater eller
musical. Bland Londons restauranger avnjöt vi såväl ett supermodernt inneställe som en elegant
indisk restaurang från imperiets
dagar. London är alltid London,
dock har kanske trängseln blivit
något mer påfallande. Dock inte
fullt så illa som Wodehouse skrev i
ett av sina brev från slutet av 40-talet: ”Jag står inte ut längre i London, det har blivit så stökigt. Det är
fullt med folk från Lancashire och
Yorkshire överallt.”
Vår ordförande i Scones, Lennart
Weidenholm, skall ha eloge för sitt
eminenta genomförande av resan,
särskilt för att han lyckades engagera Norman Murphy och ge oss
tillträde till Dulwich College, liksom att han höll ihop gruppen med
sedvanligt gott humör.

På skolan finns också Wodehousebiblioteket/muséet, ett måste för
alla Wodehouseianer. Calista Lucy
tog emot oss och visade dyrgripar,
t.ex. PGW:s arbetsplats komplett
med skrivmaskin och pipa, brevkorrespondens i original och den
senaste upplagan av skolhistorierna. Besöket i Dulwich avslutades
som sig bör på puben The Alleyn’s
Head, eftersom det var den pub där
Wodehouse som vuxen brukade
inta lunch innan han besökte skolan för att se på en rugbymatch.
Edward Alleyn var grundaren av
skolan och eleverna kallas fortfarande Alleynians.
Utöver detta digra program hann vi
under resan även uppleva London
och njuta av ett trevligt umgänge
med god stämning bland likasinnade Wodehouseianer. De sportiga
bland Scones spelade bowls i Hyde
Park, såg en cricketmatch och gick

The Scones på vandring i Mayfair med Norman Murphy
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En ny Wodehouse i arbete? Lennart Weidenholm vid
mästarens arbetsbord och skrivmaskin

Här bor Faster Agatha

Med Calista Lucy i Wodehousemuseet

Norman Murphy leder Wodehousevandringen i Mayfair
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THE Fixer—we may write of him in the past tense—was a
gentleman of uncertain age and habits with a bad complexion
and a face either too little or too thoroughly shaved, but in
whose unerring judgment as to what the public wanted,
managers had a faith that was touching, based on the fact that
back in the nineties he had once rewritten a failure and turned it
into a success. He was the man who was “called in,” “spoken to,”
or “arranged with” to “fix” the young author’s play. He wore a
soft hat and twisted between his lips a permanently unlighted
cigar, and he always began his remarks, when he did not begin
them with “Say, lemme tell ya somethin’!” with the words “Say,
lizzun, I’ve been twenty years in this business!” It was his task,
which he performed with the gusto of a child disembowelling a
Teddy Bear, to take the young dramatist’s play and, having
removed all that was fresh and original from it on the ground
that “They” didn’t want “that sort of stuff,” to insert material
which was “bound to go” because it always had gone.
Few people know what trouble Mr. Galsworthy had with the
Fixer, but here is a truthful account of it, published for the first
time.
Entering the office of the manager, in response to a letter
asking him to call, Mr. Galsworthy found him in conversation
with a complacent-looking person with a shaven neck and an
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unlighted cigar, who was leaning back in a swivel-chair with
his thumbs in the armholes of his waistcoat.
“Shake hands with Mr. Whoosis,” said the manager. “I kinda
like that little play you sent me, and I’ve arranged with Mr.
Whoosis to fix it.”
“Indeed?” said Mr. Galsworthy blankly.
The Fixer shelled the spittoon with indirect fire and shifted
his cigar from east to west.
“Say, lizzun,” he said, “I’ve been twenty years in this
business, and I know what I’m talking about. You’re a novelist,
ain’t you? I thought so. Well, novelists can’t write plays.”
“Why not?” said Mr. Galsworthy.
“Because they can’t. I’ve been twenty years in this business and
I know. Now, see here, I’ve been reading this thing of yours,
this—what’s it called?—‘Justice,’ and I can see where I can make
something of it. But it’s all wrong as it stands. They don’t want
that sort of thing. The stuff’s there, but it wants fixing. Now,
lizzun. Take the first act. You make your hero a poor clerk who
raises a cheque from nine to ninety pounds so as to be able to
run away with a married woman. That’s no good. He don’t get
the sympathy of the audience. They ain’t interested in clerks,
and he’s got to be accused of something bigger than a piking
thing like that. And you’ve got to have a straight love interest,
else you won’t get the matinee girls. Say, lemme tell ya
somethin’. Here’s the way this first act ought to be. You’ve got to
make this William Falder the son of a millionaire who’s lost all
his money on Wall Street. I’ll write in a prologue showing him
doing it, and young Falder, who’s just come back from Harvard,
slaps him on the back and says ‘Cheer up, dad, I’ll restore the
family fortunes.’ See? You get a punch that way, because nobody
ever thought the boy had it in him. I introduce the girl in the
prologue too. Her father’s a millionaire, and he won’t let her
marry young Falder now that his father’s lost his money. You
get a story that way. Then we go on to what’s now your first act.
Young Falder is working in the offices of another millionaire.
You get some love stuff when the girl comes to see him. Then
Cokeson raises a cheque from a hundred to a hundred thousand
and plants the job on the boy. You’ve got to make Cokeson the 	
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villain, y’understand. There’s nothin’ to him as you’ve got
him. He’s just an old man. Well, there’s a fuss of course. The
boy’s arrested. In comes the girl. ‘Oh, Harold,’—you’ve got to
change him to Harold. They ain’t interested in Williams.—‘Oh,
Harold,’ she says, ‘I know you are innocent of this frightful
charge. Tell me you are innocent.’ The boy turns to her and
folds her in his arms and says ‘Hilda, as there is a God in
Heaven, I am guiltless.’ Curtain, on a peppy situation!”
“But,” says Mr. Galsworthy, “doesn’t that rather spoil the
motive of the play?”
“Naw. It gives it a motive,” said the Fixer.
He shifted his cigar from west to east. “Now, then, let’s take
your trial scene. Say, anyone could see you were an amateur by
the way you’ve handled that. There’s no drama in it. The way
you’ve got it, the audience knows the fellow’s guilty, and that
there isn’t a chance on earth for him. There’s no dramatic
suspense. And, gee! young Falder might be a forty-a-week part
instead of the star’s, the way you’ve kept him off the centre of
the stage. I’ve fixed all that. The way I’ve laid it out, there’s some
sense in Cokeson’s appearance on the stand. The audience know
he’s a crook, and they’re waiting to see how he’ll make out. He
tells his side of the thing, and then you get a big dramatic
moment. He says that when he gave Falder the cheque to take
to the bank it was only for a hundred pounds. Young Falder
leans out of the dock and points his finger at him and shouts,
‘You lying hound! As there is a God in Heaven, you know it was
for a hundred thousand.’”
“But would a bank hand a hundred thousand pounds across
the counter without making any inquiries?” said Mr.
Galsworthy.
“Say, the audience won’t think of that. Well, now, where were
we? Oh, yes. Now, lemme tell ya somethin’. You’ve got to put
more of the girl into that act. I’ve laid out a scene where she
talks to the hero—she’s on the stand, he’s in the dock. Dramatic
contrast, y’understand. She says she still believes in his
innocence. She denounces old Cokeson as the real crook, and
then swoons, and the hero rushes from the dock, and catches
her. See? Good Picture. Well, after you’ve kept the audience 	
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guessing all through the act, the jury find Folder guilty, and
he’s sentenced to prison for three years. I get some drama into
this, because in the course of the trial I’ve made the judge
discover that Falder is really his son. Yes, I know you thought
he was the millionaire’s son, but I’ve fixed that in the prologue,
where there’s a line or two showing how the millionaire found
him on his doorstep one night as a baby and adopted him. I’ve
got a dandy scene during the trial where Falder, on the stand,
takes out a locket with the picture of his dead mother in it and
kisses it and swears by it that he is innocent, and the judge asks
to look at it and goes all up in the air because it’s the picture of
the dead wife he deserted twenty-five years ago. It links the
story up, ya see.”

“I see,” said Mr. Galsworthy faintly.
“Now, we get to the prison scene. Say, lemme tell ya
somethin’. You’ve just chucked away all the dramatic
possibilities of that. Why, gee! you don’t make anything
happen.”
Mr. Galsworthy said that he had thought that the scene of
Falder’s solitary confinement would be rather impressive. The
Fixer nearly swallowed his cigar in his disapproval. “Nothing to
it!” he said. “Who wants to see a gink walking up and down and 	
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saying nothing? No, I’ve fixed that act fine. I make the
convicts mutiny. I wonder you didn’t think of that, seeing you’ve
planted for it by having them kick on their doors. Well, there is
a big scene, and Falder escapes. And then we get the last act
where he comes back, and old Cokeson confesses, and Falder
marries the girl. Gives her a chance to come on in another dress,
ya see. Your ending kills the show. They won’t stand for an
unhappy ending. . . . Say, what’s the matter with this guy,
anyway? What’s he crumpled up like that for?”
The manager was unloosening Mr. Galsworthy’s collar and
calling the office-boy to bring smelling salts. “He’s fainted,” he
said.
Mr. Galsworthy has never really recovered from the shock.
Sometimes he still wakes up screaming in the night after a
nightmare in which he is sitting watching the fixed version of
his play. But he has the satisfaction of knowing that he has
achieved a great reform.
For the Fixer has passed out of existence.
Back to Menu www.MadamEulalie.org.	
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November 4, 1922

THE HUMORIST

How to Save the
Theatre
By P. G. WODEHOUSE

IT seems to be universally admitted that times are bad on the
London stage, and panic-stricken managers, faced with the
vision of having to pawn their fur coats and go back to work, are
trying to find some method whereby the public can be induced
to turn out at night and pay money for the privilege of sitting in
an uncomfortable seat with a good view of a marble pillar.
A Novel Suggestion
One solution that has been suggested is that the quality of
the plays presented should be made higher. According to some
thinkers, people have given up going to the theatre because they
are tired of seeing bad plays. The absurdity of this hypothesis
may be proved by a glance at the theatrical advertisements,
which show that each play produced is the finest of its kind that
has ever been seen.
The only way of filling the theatres—short of conscription of
audiences—seems to me to be the mileage system in vogue on
American railways. It has been in existence there for some time,
and works admirably. American railways recognise that the
purest of pleasures must cloy, so, instead of forcing their
patrons to travel the entire distance of a journey or not travel at
all, they say, in effect: “Look here, you like travelling, and I like
having you travel, but it does get tedious after a while, doesn’t
it? Well, I’ll tell you what we’ll do. You pay me so much, and
then you can come and travel in instalments whenever you feel
inclined, till you’ve used up your mileage book, and then you
can buy another and start again.” The system could easily be
extended to the theatres.
Where The Fault Lies
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Where The Fault Lies

What is really the trouble with the London theatre is that it
has reached such a pitch of fascination that the ordinary citizen
is not equal to a sustained orgy of it. The mixture is too rich.
After about half an hour the pleasure becomes too delirious, and
he wishes that he might be elsewhere. But he has paid his twelve
(or sixteen) and six, and his commercial mind compels him to
sit the thing out, and not let the management get ahead of him
by seven bob or so of his hard-earned. The result is that he gets
surfeited with the smashing excellence of the play, and next
time, when he has a few shillings to spare, he adds them to his
little savings in the toy bank, and the most stupendous hit
London has seen for a hundred and eleven years has to be
withdrawn after a week’s run.
But suppose he had a mileage ticket? What then? Why, as
soon as the superb technique and sparkling dialogue gave him
that feeling of complete satiety, out he would rush. A few nights
at home would enable him to recuperate, and back he would
come to enjoy another twenty minutes or so of the intoxicating
pleasure.
The ideal arrangement, of course, would be if the various
managements could come to some sort of understanding and
consent to a species of pooling arrangement. If this could be
done, the mileage ticket would be good for any theatre and at
any time. How frequently it has happened that, in the middle of
one of those tense dramas with strong men in them, you have
said to yourself, “After all, there is nothing like musical
comedy!” And does it not generally happen that, just as the girls
come on in bathing-dresses to join in the “Dear Old Deauville”
number, you muse wistfully, “If I get out of this alive, me for the
legitimate!”
That Third Act!
The best rest is change of work. There is no work which can
compare in its exhausting quality with the labour of watching a
modern play. To be able to switch from one theatre to another
in the middle of a performance would be the saving of
playgoers. One advantage of the system would be that nobody
would ever be obliged to see the last act. The flaw in most plays
is that the public demands a big situation at the end of the last 	
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act but one. It is easy for the dramatist to cook up that big
situation, but it is apparently impossible for him ever to
unscramble it in the last act. Under the mileage system the
audience would leave in a body, thrilled by the second act
curtain, and there would not have to be a third act at all. You
would hear them chattering happily in the lobby, wondering
how it all came out in the end. The management might even
offer a small prize for the best solution.
The Theatre Crawl
In its operation the mileage system would be simplicity
itself. The theatregoer would purchase from a central office a
ticket for so many hours at the theatre. One night he would
stroll into a musical comedy. His ticket would be punched at the
door. Finding, after the opening chorus, that the heroine,
wishing to be loved for herself alone, is going to change dresses
with her maid, he promptly leaves. The attendant punches his
ticket again, to show to the attendant at the next theatre that the
victim has used up seven minutes of his purchased time. In this
way, if the man still lives, his ticket is eventually exhausted.
In the present condition of the London stage a fastidious
man might make a ten-hour ticket last out an entire season.
Back to Menu www.MadamEulalie.org.	
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TOMAS PRENKERT

WODEHOUSEANTOLOGIN
Nu är antologin klar!
Den innehåller 15 noveller som
hittills inte funnits tillgängliga
på svenska. Översättningarna har
gjorts av sju av Sällskapets medlemmar.
De flesta novellerna har hämtats
ur Blandings Castle (1935), Lord
Emsworth and Others (1937),
Nothing Serious (1950) och Plum
Pie (1966).
I antologin finns de enda tidigare
oöversatta novellerna om golf, om
Jeeves och Bertie Wooster och om
Lord Emsworth.
För första gången presenteras också på svenska en tidig novell om
Reggie Pepper, där Florence Cray,
senare förlovad med Bertie Wooster, förekommer för första gången.
Boken innehåller även två satirer
om den tyska krigsled-ningen, ur
Punch -39 och -40.
Översättningarna är baserade på
bokversionerna av originalen, där
sådana finns.
”Boken kan beställas hos Adlibris

för 212kr inkl frakt eller från Bokus
för 224kr inkl frakt.” Du kan inte
beställa den direkt från Sällskapet.
Några smakprov ur innehållet:
”En solstråle, som muntert hade
närmat sig längs mattan, fick syn
på hans ansikte och slank ut med
svansen mellan benen.”
”Många år tidigare, då han var pojke, och som de flesta pojkar romantisk, hade lorden ibland be-klagat
sig över att ätten Ems-worth, trots
att det var en uråld-rig klan, inte
hade någon Familje-förbannelse.
Föga anade han då att han i sinom
tid själv skulle bli far till en.”
ETT BRA JULKLAPPSTIPS!
Varför inte köpa en bok åt dig själv
och några att ge bort?
Tomas Prenkert, redaktör
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JENNY GUSTAFSSON

Jenny Gustafsson

NYA HEMSIDAN
WodehouseSällskapet har en ny,
fin hemsida! Det är Anders Welander på Webdesign Sittner som har
ordnat den, och den fungerar lika
fint i telefonen som på datorn vilket
är ett plus i dessa dagar.

Det finns en särskild del om kapitlen
och Blandings Blandning där det
läggs upp nyheter. Tipsa gärna
Jenny Gustafsson på nimbusbus@
hotmail.com om Wodehouserelaterade nyheter som du får nys om.

På sidan finns information om
Plum, fakta om hans böcker med
mera samt berättelsen om vårt sällskap. Det finns kontaktuppgifter
och tydliga anvisningar hur man
kan bli medlem.

Som komplement till hemsidan
finns också en Facebook-sida,
Wodehousesällskapet, gå gärna in
och gilla om du inte redan har gjort
det!
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WODEHOUSESÄLLSKAPET	
  
SYFTE	
  
Sällskapets	
  syfte	
  är	
  att	
  verka	
  för	
  att	
  sprida	
  allmän	
  kännedom	
  om	
  P	
  G	
  Wodehouse	
  och	
  hans	
  verk.	
  
Vidare	
  verkar	
  sällskapet	
  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	
  
arrangera	
  en	
  årlig	
  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	
  till	
  medlemmar	
  via	
  
hemsidan	
  och/eller	
  normal	
  post.	
  Motioner	
  skall	
  vara	
  styrelsen	
  tillhanda	
  senast	
  10	
  dagar	
  
före	
  mötet.	
  Följande	
  ärenden	
  skall	
  behandlas	
  av	
  årsmötet:	
  
Val	
  av	
  ordförande	
  och	
  sekreterare	
  för	
  mötet	
  
Val	
  av	
  justeringsman	
  
Årsberättelse,	
  Kassörens	
  rapport	
  samt	
  Revisionsberättelse	
  
Ansvarsfrihet	
  för	
  styrelsen	
  
Val	
  av	
  ordförande	
  och	
  ordinarie	
  styrelsemedlemmar	
  –	
  minst	
  fyra,	
  högst	
  tio	
  ordinarie	
  
styrelseledamöter.	
  	
  
Val	
  av	
  revisor	
  
Beslut	
  om	
  årsavgift	
  
Motioner	
  från	
  medlemmar	
  och	
  övriga	
  frågor	
  
§4	
  Styrelsen	
  fördelar	
  arbetsuppgifter	
  inom	
  sig.	
  Styrelsemöten	
  kan	
  äga	
  rum	
  fysiskt,	
  per	
  
telefon	
  och	
  över	
  internet.	
  Protokoll	
  skall	
  föras	
  vid	
  alla	
  sammanträden.	
  Styrelsen	
  utser	
  
vem	
  som	
  äger	
  rätt	
  att	
  teckna	
  föreningen.	
  Styrelsen	
  äger	
  rätt	
  att	
  utse	
  valfritt	
  antal	
  
adjungerade	
  styrelsemedlemmar.	
  Styrelsen	
  kan	
  föreslå	
  hedersmedlemmar	
  för	
  
godkännande	
  av	
  årsmötet.	
  Hedersmedlemmar	
  är	
  befriade	
  från	
  årsavgift.	
  
§5	
  Vem	
  som	
  helst	
  som	
  delar	
  sällskapets	
  intressen	
  och	
  betalar	
  medlemsavgift,	
  kan	
  bli	
  
medlem.	
  
§6	
  Beslut	
  om	
  stadgeändring	
  fattas	
  av	
  årsmötet.	
  	
  
§7	
  Sällskapet	
  har	
  ingått	
  ett	
  avtal	
  med	
  Centrumbiblioteket	
  i	
  Märsta	
  om	
  användningen	
  av	
  
ett	
  Wodehouserum,	
  innebärande	
  i	
  huvudsak	
  att	
  vi	
  kan	
  använda	
  rummet	
  för	
  
sammanträden,	
  för	
  enklare	
  former	
  av	
  forskning	
  och	
  för	
  förvaring	
  av	
  Wodehouse´s	
  
böcker	
  och	
  annan,	
  viktig	
  wodehousiana.	
  Avtalet	
  löper	
  till	
  vidare	
  och	
  har	
  särskilda	
  regler	
  
för	
  uppsägning.	
  
§8	
  Beslut	
  att	
  upplösa	
  sällskapet	
  fattas	
  av	
  årsmötet.	
  Om	
  sällskapet	
  upphör,	
  skall	
  
sällskapets	
  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	
  Sällskapets	
  årsmöte	
  den	
  28	
  mars	
  2015	
  
och	
  ersätter	
  de	
  som	
  antogs	
  för	
  Wodehousesällskapets	
  årsmöte	
  i	
  Stockholm	
  1997.	
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Årsberättelse för 2014
Sällskapet har arrangerat Årsmöte och
Höstmiddag. Vi har också fortsatt arbetet
med vår hemsida.
Vi är ganska så passiva, men ändock,
medlemmar i DELS, dvs De Litterära
Sällskapens Samarbetsnämnd.

uppskattat föredrag kring det faktum att
Plum och Ethel gifte sig i den lilla kyrkan
runt hörnet i New York för exakt hundra
år sedan!
Årsmötet valde Sven Sahlin till ordförande och Jacob Bagge, Göran Bülow, Björn
Bergström och Louise Skeppare,
till ordinarie styrelseledamöter.

Det nya biblioteket i Märsta med Wodehouse-rummet har väckt uppmärksamhet
i Wodehouse-världen och varit använt en
hel del under året. Boksamlingen i rummet har utökats.

Styrelsen har avhållit två fysiska och ett
virtuellt styrelsemöte under året.
Medlemsantalet i sällskapet uppgick till
ungefär tvåhundra.

Höstmiddagen gick av stapeln i samverkan med the Swedish-British Society
och vi hade bjudit in Tony Ring från det
engelska sällskapet. Tony höll ett mycket

Vid protokollet: Louise Skeppare,
justerare Sven Sahlin.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad utsedd av Wodehousesällskapet i egenskap av revisor för år
2014 att avlägga följande redovisning:
Räkenskaperna är genomförda med största noggrannhet
(the same precediers as every year Göran).
Verifikationer och postgirokonton överensstämmer och bokslutet slutligen
är utfört med den kunskap som kännetecknar en skicklig kassör.
Undertecknad får härmed föreslå styrelsen att beviljas ansvarsfrihet under
den tiden revisionen omfattar.
Sala den 20 mars 2014
Eyvind Hallnäs revisor
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INTERNATIONELLA KONTAKTER
(International contacts)
Det finns Wodehousesällskap i flera länder enligt nedan.
Dessutom finns det i andra länder
enstaka personer som har Webbsidor
med Wodehouseinnehåll.
Några sällskap har både Webbplatser och
ger ut tryckta alster. En del Sällskap accepterar utländska medlemmar.
För uppgifter om Webbadresser och

kontaktpersoner hänvisas till det Brittiska
sällskapets Webbplats på
http://www.pgwodehousesociety.org.uk/
och klicka på Join us.
Australien
Belgien
Nederländerna
Ryssland
Storbritannien
USA
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