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Hammarling sammanfattning studie 1 – 3 

 

Glorian hamnade lite på sned 

Tomas Prenkert 26 februari 2020 

 

Det finns två Wodehousenoveller som 

våra stora översättare Vilgot Hammar-

ling och Birgitta Hammar båda har 

översatt. 

The Crime Wave at Blandings (Sat. 

Eve. Post Oct 1936, Strand Jan 1937, 

Lord Emsworth and Others, 1937). 

Hammarlings översättning ”Mäster-

skyttarna på Blandings” trycktes i 

veckotidningen Vårt Hem nr 32 1937 

och omtrycktes 2011 i antologin 

”Bland lorder och drönare”. Hammar 

gjorde sin översättning till Bonniers 

stora antologi ”Alla tiders Wode-

house” 1950, med titeln ”Våg av 

brottslighet på Blandings Castle” 

Bingo and the Peke Crisis (Sat. Eve. 

Post May 1937, Strand June 1937, 

Eggs, Beans and Crumpets, 1940). 

Hammarlings översättning ”Bingo och 

pekingeserkrisen” trycktes i Vårt Hem 

nr 6, 1938. Hammar översatte novellen 

till samma antologi, med titeln ”Bingo 

och pekingeskrisen”.  

Jag är ingen språkvetare men tyckte att 

det skulle vara intressant att, som ama-

tör, jämföra dem med varandra och 

med originalen. När jag tog itu med 

min studie väntade jag mig att få en del 

uppfattningar om de två översättarna 

bekräftade. 

Jag har läst Plum på svenska i bortåt 60 

år, ibland mer intensivt ibland mindre, 

och på engelska nästan lika länge. De 

flesta av Hammarlings och Hammars 

översatta böcker har jag läst många 

gånger. Liksom Jolo uttryckte i en re-

cension 1947, så hade jag en uppfatt-

ning att Hammarling ofta var lite 

trognare Plums originaltext än Ham-

mar, som ofta tog sig lite större fri-

heter. Men jag såg båda två som kon-

geniala tolkare av Plum. Nu skulle det 

bli intressant att verkligen jämföra dem 

med samma texter. 

Ganska snart när jag började studera 

”Mästerskyttarna på Blandings” resp. 

”Våg av brottslighet på Blandings 

Castle” upptäckte jag att Hammarling 

hade underlåtit att översätta en del sat-

ser, meningar och stycken, vilket Ham-

mar inte hade gjort. Detta var en full-

ständig överraskning för mig. Och 

tvärt emot vad jag förväntat mig så 

fann jag att Hammars tolkning oftast 

var mer trogen mot originalets ordval 

och stil än Hammarlings. Det var 

likadant i Bingonovellen och, visade 

det sig senare, även i hans andra över-

sättningar. Jag försökte analysera hur 
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jag fått denna, felaktiga, förutfattade 

mening. 

Funderingarna ledde till flera svar. Den 

kanske främsta orsaken till fördomen 

är antagligen de två interpreternas 

olika sätt att hantera ett speciellt över-

sättningsproblem, Plums allusioner. 

Jag hade inte varit varse att dessa skill-

nader fanns förut. Några stickprov från 

andra texter visade på samma sak.  

I) Plum använde ofta allusioner på 

brittiska, romerska och andra klassiker, 

ibland öppna, ofta dolda, ibland roligt 

förvrängda, ibland kul för att Plum 

placerat dem i ett helt ”galet” samman-

hang. Allusioner till främst gamla en-

gelska författare som inte är så kända 

för många svenskar behandlade Ham-

marling och Hammar helt olika.  

Hammarling hanterade rent generellt 

allusioner på ett sätt som tyder på att 

han ansåg att de inte är särskilt viktiga 

inslag i Plums författarstil. När jag 

jämförde Hammarlings texter med ori-

ginalen, mening för mening, såg jag att 

han emellanåt hoppat över textpartier i 

sin översättning och då ofta just text-

partier med denna typ av allusioner! 

Ibland översatte han en dold allusion 

”rakt av” utan att verka uppfatta att 

Plum gjort en allusion eller i varje fall 

utan att försöka överföra den till 

svenska läsare.  

Hammar däremot verkar se allusioner 

som en viktig del i Plums stil. Även 
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under fliken Artiklar, samt  i Jeeves 2017 

hon insåg att ibland var allusionen 

ganska långt borta från den svenska 

läsekretsens referensram. Hon valde då 

en helt annan utväg. I stället för att ute-

sluta allusionen så bytte hon ofta ut den 

mot en allusion till någon svensk klas-

siker som till exempel Tegnér, Hei-

denstam, Lidner, Kellgren, Karlfeldt 

men också till modernare skribenter 

som Rolf, Olrog och Alice Tegnér. 

Hon ”översatte” då inte orden i Plums 

citat/allusion utan ”försvenskade” den, 

bytte ut den brittiska allusionen mot en 

svensk. En hel del exempel på detta 

finns i essän ”Varför läsa Plum på 

svenska om man är fena på engelska”.1 

Jag kan tänka mig att en del anglofiler 

stör sig på dessa ”försvenskningar”. De 

svenska översättningarna blir kanske 

på något sätt mindre ”brittiska”? Men 

eftersom miljön och hela kontexten har 

typiskt brittisk referensram, så stör det 

för min del inte att den svenskspråkiga 

tolkningen också använder en svensk 

litterär referensram.  

Hammarling höll sig striktare inte till 

Plum, men, till det brittiska, gjorde 

inga svenska allusioner, utan undvek 

”försvenskning”. Men, i stället uteslöt 

han alltså citat/allusioner till mera 

okända författare (och en del annat). 

Han lät bli att översätta så mycket som 

över två procent av originaltexten i 

romanen ”Bill erövraren”. Det är 

många av bokens sidor!   
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Vilket sätt att hantera problemet är 

mest ”troget” Plums original? Ham-

marling begick ”brottet” att utesluta 

text. Hammar begick i stället ”brottet” 

att ”försvenska” en del allusioner, och 

därmed avvika från det brittiska. Jag 

vill gärna tillägga att Hammar i mitt 

tycke oftast lyckas hitta lysande svens-

ka allusioner som ersättning för de 

brittiska. Ja, ibland är hennes svenska 

allusion i mitt tycke roligare än Plums 

engelska. För att läsaren ska uppfatta 

det roliga i en sådan allusion så förut-

sätter det en viss beläsenhet i äldre, 

svensk litteratur så att man känner igen 

den. Hammar var mycket duktig på att 

försvenska och samtidigt bibehålla 

Plums språkliga stil. Det är kanske till 

syvende och sist en smakfråga. Person-

ligen ogillar jag bestämt att en över-

sättare undanhåller författarens text-

partier från mig. Likaså om avsnitt er-

sätts med egna sammanfattningar och 

texten möbleras om. Hammarling gjor-

de faktiskt detta några gånger. Översät-

taren har då tagit på sig också en redak-

törsroll som jag upplever som olämp-

lig. Däremot, att byta ut en allusion 

med brittisk referensram mot en allu-

sion med en svensk som har samma 

innebörd som originalets, är för mig att 

vara trogen mot författarens andeme-

ning och hans sätt att skämta, även om 

man då inte följer författarens ordaly-

delse. Man söker återskapa författa-

rens åsyftade läsarreaktion hos läsare 

med svensk referensram. 

II) Personligen uppskattar jag mycket 

Plums allusioner till Bibeln. De är ofta 

dolda och det krävs viss förtrogenhet 

med Bibeln av läsare (och givetvis 

översättare) för att identifiera dem. 

Gemene man har numera inte läst 

bibeln i alls samma omfattning som 

förr. Hammarling var kanske inte särs-

kilt Bibelsprängd och det förefaller 

mig som att han ibland inte insåg att en 

lustig eller ”konstig” formulering av 

Plum beror på att det är en Bibelallu-

sion. I stället för att citera den svenska 

Bibeln så försökte han ibland att själv 

översätta ord som var hämtade från den 

engelska Bibeln och missade, eller tog 

i varje fall inte vara på allusionen. 

Hammar var bättre på att upptäcka 

dessa Bibelallusioner. Plum använde 

ofta formuleringar från King James 

Bible. Hammar valde oftast att över-

sätta dem genom att använda formu-

leringarna i 1917 års Bibelöversätt-

ning. Svenska Bibelläsare får på det 

sättet chansen att känna igen sig, men 

naturligtvis innebär också denna an-

passning till den svenska Bibeln en 

viss ”försvenskning” av texten. För 

mig är en sådan ”försvenskning” ge-

nom citat ur den svenska Bibeln att 

vara trogen mot Plums intention när 

han använde King James Bible som 

grund för sitt skämt. 

III) En ytterligare orsak till min förut-

fattade mening om Hammarling resp. 

Hammar är sannolikt att Hammar ofta 

skickligt bytte ut engelska idiomatis-

ka uttryck mot svenska. Jag behöver 

bara nämna hennes ”så vill jag vara 

skapt som en nors” i stället för t.ex. 

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

svenska idiom också bidragit till att 

Hammars böcker för mig känns något 
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mindre ”brittiska”. För mig viktigast är 

att översättaren är trogen Plums ”ande-

mening”. Ibland kanske Hammar av-

lägsnade sig lite väl långt från det 

engelska originalet i sin försvensk-

ning. Hon tog ut ibland ut svängarna så 

mycket att det kunde bli oklart vad som 

är Wodehouse och vad som är Ham-

mar. Plum använde ofta skämt med 

överförda epitet, och det förekom att 

Hammar lade in egenkonstruerade 

överförda epitet, också där Plum inte 

gjort detta. 

Jag tror att det var summan av dessa 

”försvenskningar” hos Hammar, även 

om hon följde andemeningen i Plums 

texter, som hade gett mig känslan av att 

Hammarlings böcker kändes en liten 

aning ”mer brittiska”. Och det var nog 

detta som hade fått mig att dra den, 

som jag sedan upptäckte, felaktiga 

slutsatsen att den tolkning som verkade 

mer ”brittisk” också var mer trogen 

mot originaltexten.  

Tillbaka till ”The Crime Wave at Blan-

dings”. Jag upptäckte alltså att Ham-

marling lät bli att översätta textpartier, 

vilket Hammar inte gjorde. Men, det 

var inte bara på detta sätt som Hammar 

var mer trogen Plums originaltext. När 

jag jämförde formuleringarna så fann 

jag, inte alltid men ofta, att Hammars 

tolkning låg närmare Plums anda och 

språkliga stil och ofta också var mer 

ordagrann. Den som vill studera detta 

närmare kan läsa artikeln ”Vilgot 

Hammarling och Birgitta Hammar, 

olika tolkningar av samma Wode-

housetexter” på hemsidan som anges i 

fotnoten på sid 2. 

Då jag skrivit ner alla mina jämförande 

observationer så analyserade jag skill-

naderna ur olika aspekter:  Avsnitt som 

saknas; Ålderdomliga ord och ordfor-

mer; Ordval och formuleringar; Följ-

samhet mot originalets språkliga stil; 

Tolkning av uttryck, idiomatiska och 

andra; Hantering av allusioner, öppna 

och dolda; Ordlekar, överförda epitet.  

På varje punkt fann jag att Hammars 

text i denna novell oftast låg närmare 

Plums original. Nu var jag inte förvå-

nad längre, men det väckte en massa 

frågor, främst kring Hammarlings ute-

slutningar av text. 

1) Kan de bero på att Hammarling an-

vänt en förkortad tidskriftsversion som 

sitt underlag? Jag kollade Sat. Eve. 

Post och Strand och svaret är nej. De 

strukna avsnitten finns i alla versio-

nerna. Strykningarna har andra orsa-

ker.  

2) I den andra novellen som både Ham-

marling och Hammar översatt, ”Bingo 

and the Peke Crisis”, fanns också ute-

slutningar av text med liknande typ av 

innehåll. Kunde det vara det en redak-

tör på tidskriften som hade förkortat, 

kanske beroende på brist på spaltut-

rymme? Hur var det i så fall med de 

andra fyra novellerna som han 

publicerade i samma tidskrift? Min 

nästa studie blev då att kolla alla sex 

noveller som han översatt. (Studien 

”Hammarlings tolkningar av Wode-

housenoveller” finns på den tidigare 



5 
 

angivna hemsidan.) Hans trohet skifta-

de från novell till novell. I ”Anselm får 

sin chans” (”Anselm Gets His 

Chance”) är bara ett par meningar i 

originalet strukna. ”Kärlek i brunns-

salongen” (”Romance at Droitgate 

Spa”) är den novell som är mest 

omgjord. Där finns strykningar, 

sammanfattningar och omstuvning. 

Om en redaktör på Vårt Hem gjort 

detta så borde strykningarna inte finnas 

i Hammarlings översättningar av 

böcker? 

Om han gjort strykningar mm själv så 

kanske en orsak kunde vara att novel-

lerna skulle publiceras just i en vecko-

tidning. Detta ansågs inte seriöst. Den 

”kolorerade veckopressen” var ett hat-

objekt för många intellektuella. Kans-

ke han därför inte var så noga med 

dessa texter och tillät sig strykningar 

som han inte skulle ha gjort i en bok?  

3) För att besvara dessa frågor gjorde 

jag en tredje studie, av de sex böcker 

som han översatte åt Bonniers. I 

artikeln ”Hammarlings översättning av 

sex Plumböcker” (samma hemsida) är 

denna granskning dokumenterad.  Det 

visade sig att också i böckerna fanns 

det avsnitt i originalen som var ute-

slutna i översättningen, men i mycket 

skiftande omfattning! Det tyder ändå 

på att det var Hammarling själv som 

gjort uteslutningarna. 

Jag sökte sedan efter mönster i vad 

som var struket och fann snart att det 

fanns ett antal gemensamma drag för 

många strukna texter, både i novellerna 

och böckerna. Jag har redan tagit upp 

några: 

- Allusioner, speciellt till mer okända 

engelska gamla författare. 

- Allusioner till Bibeln. Under studien 

växte en allt starkare känsla fram hos 

mig: att Hammarling inte var särskilt 

road av Plums allusioner till Bibeln 

och gärna blundade för dessa. Ham-

marlings inställning till religion och 

religiositet är för mig obekant, men 

oavsett eventuella sådana aversioner så 

är detta dock en del av vårt kulturarv 

och Wodehouse använde högst medve-

tet allusioner på Bibeln. Därför saknar 

jag dem om de inte finns med i den 

svenska versionen. Då Hammarling 

upptäckte Bibelcitat så borde han dess-

utom ha besvärat sig med att kolla for-

muleringarna i 1917 års svenska Bibel, 

så att han citerar rätt, och stavar rätt, så 

svenska läsare har en chans att 

upptäcka dem. 

- Avsnitt som refererade till företeelser 

som är typiska för engelskt liv och 

samhälle, men inte i Sverige. 

- En del skämt som bestod av svåröver-

satta lekar med det engelska språket 

och grammatiken. 

- Ett gemensamt drag var att han inte 

uteslöt något som påverkade hand-

lingen. Den farsartade intrigen ansåg 

han tydligen vara ”helig”. 

Att det är Hammarling själv som gjort 

strykningarna både i novellerna och 

böckerna anser jag som klarlagt. De 

återkommande dragen i de uteslutna 

textavsnitten antyder att samma person 

gjort dem. Det fanns tydligen vissa 
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saker i Plums texter som Hammarling 

ansåg vara mindre viktiga. Och genom 

uteslutningar undvek Hammarling en 

del översättarproblem! 

I böckerna ”Åska i luften” och ”Bill 

erövraren” tillåter han sig att stryka 

mycket text i originalen, runt två pro-

cent i båda fallen, vilket blir många 

strukna sidor totalt. I böckerna ”Psmith 

ordnar saken”, ”Blixt och dunder”, och 

”Tack, Jeeves!” har han däremot stru-

kit ganska lite.  

Jag har även haft en känsla av att Ham-

marlings språk emellanåt har en del 

ålderdomliga, inslag. Denna känsla 

fick jag bekräftad. En intressant detalj 

är Hammarlings användning av plural-

former av verb, som: de skola, vi äro, 

alla sågo, vi komma, de gingo osv.  

30-talet, då Hammarling gjorde sina 

översättningar, var en brytningstid för 

svenska språket. De flesta skönlitterära 

författare övergav pluralformer av 

verb under 1930-talet, många redan 

tidigare. Hammarling var journalist 

hos DN. Denna tidning övergav plural-

former av verb lite senare, 1943. Ham-

marling var van från sitt jobb att 

använda pluralformer, men valde ända 

den nyare stilen, att inte använda dem, 

i de flesta av sina översättningar. Det 

finns dock undantag och de beror inte 

på att språket i vissa original skulle 

vara mer gammaldags. I ”Mästerskyt-

tarna på Blandings” finns en hel del 

verb i pluralform, men i de andra 

novellerna var det mer blandat. Den 

enda orsak jag kan komma på är 

tidsbrist, stress. Hammarling hade 

mycket att stå i med många över-

sättningar 1936-37.  

I hans först utkomna bok, ”Psmith 

ordnar saken”, använde han inte de 

gammaldags pluralformerna, men i 

hans andra bok ”Blixt och Dunder” är 

pluralformer det normala. Jag kan bara 

komma på en enda hypotetisk förkla-

ring: Kan det möjligen ha varit så att 

”Blixt och dunder” var den första bok 

han översatte och att han då använde 

de pluralformer han var van vid från 

DN? När han senare översatte också 

”Psmith ordnar saken” så anpassade 

han sig till en modernare svenska? Att 

Bonniers gav ut ”Psmith ordnar saken” 

först kanske berodde på att Georg 

Svensson ville ha böckerna utgivna i 

rätt kronologisk ordning?  

Jag fann alltså att Hammarling oftare 

använder ett något äldre språkbruk, 

äldre ord och uttryckssätt än Hammar. 

Men det viktigaste är förstås hur väl 

tidsatmosfären i den svenska språk-

dräkten överensstämmer med origina-

lets engelska. De som vill tränga in 

djupare i jämförelserna hänvisas till 

artiklarna på hemsidan. När jag jäm-

förde stilen mot originalet så fann jag 

att Hammarlings språkbruk emellanåt 

till och med var mer ålderdomligt och 

högtravande än i Plums original. I dia-

logerna använder många av Plums 

personer ett ledigt talspråk. I Hammar-

lings tolkningar förekommer drag av 

skriftspråk och ibland fångar han inte 

Plums slanguttryck så bra. Men språket 

i originalets dialoger beror ju mycket 
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på vem som talar. Beach uttrycker sig 

mycket värdigt, lord Emsworth betyd-

ligt ledigare, medan yngre personer 

använder inslag av slang. Hammar-

ling lyckas ofta bra att återge dessa 

skillnader på svenska, men jag fann att 

Hammar ofta lyckades träffa tonen 

ännu bättre. 

Jag har haft både Hammarling och 

Hammar på var sin piedestal, som 

överlägsna Wodehousetolkare. Denna 

granskning medförde inte att Hammar-

lings piedestal välte, men hans gloria 

hamnade lite på sniskan, förlorade en 

aning av sin forna glans. Jag fick om-

värdera hans insats i ljuset av de brister 

som jag tidigare inte varit medveten 

om. Men, i sina bästa stunder, främst i 

”Psmith ordnar saken” och ”Tack, 

Jeeves!” är Hammarling en lysande 

Wodehouseinterpret. Hans svagaste 

verk är, enligt min uppfattning, novel-

lerna ”Kärlek i brunnssalongen” och 

”Mästerskyttarna på Blandings”, och 

boken ”Bill erövraren”. ”Åska i luften” 

tillhör också de svagare. Trots brister 

tycker jag ändå att både ”Mäster-

skyttarna på Blandings” och ”Åska i 

luften” är roliga och klart läsvärda 

också på svenska. 

I sin recension av ”Bravo, Jeeves!” (i 

Hammars översättning) 1947 jämför-

de Jolo Hammarling med Hammar  och 

skrev bl.a: Han (Hammarling) följde 

smidigare Wodehouses strängt taget 

tidlösa nonsensspråk och jargong, 

drog sig inte för nyskapningar i klas-

sisk svensk studentikos spexstil och föll 

aldrig för frestelsen att försöka göra 

språket lättsamt genom nyttjandet av 

för dagen gångbara och skrattknipan- 

de slangord. 

 

 

Med all respekt för Jolo så undrar jag: 

Hur noga jämförde Jolo deras texter 

med Plums original? Mina egna slut-

satser blev i alla fall lite annorlunda: 

- ”Nyskapningar”? Personligen finner 

jag nog att detta kanske i ännu högre 

grad kännetecknar Hammar. En del 

Plumfans anser snarare att hon skapade 

lite väl mycket själv! 

- ”Slangord”? Jag fann också att Ham-

marling inte så ofta använde slang, 

MEN, han gör det ibland inte ens då 

Plum själv använder slang i sitt ori-

ginal! Hammar följer ofta en aning mer 

troget Plums språkliga stil, inte minst i 

dialoger med både slanguttryck och 

högtravande ord.  

- Dessutom, det finns en punkt som 

Jolo inte tar upp: Plums allusioner. 

Han har tydligen inte, vilket jag inte 

heller gjort tidigare, lagt märke till att 

Hammarling ibland helt enkelt ibland 

hoppar över dem. 

Jag är ingen språkvetare och detta är 

ingen vetenskaplig studie utan min 

egen amatörmässiga analys och mina 

egna slutsatser. På min hemsida finns 

de tre studierna, med ett mycket mer 

detaljer och ett stort underlag av 

exempel, för den som vill fördjupa sig 

och bilda sig en egen uppfattning. 


