P.G.Wodehouse söker sin stil 1910-1915 Reggie Pepper föds.
Bengt Malmberg
Åren 1911-15 publicerade Wodehouse sju historier om drönaren Reggie
Pepper. Dessa historier har aldrig översatts i Sverige men det har Wodehouse-Sällskapet rått bot på i 2015 års antologi genom att publicera en första
översatt novell om Reggie Pepper, som också har en stor betydelse för
Wodehouses författarskap: Disentangling Old Percy i The Strand 1912.
Varför den är betydelsefull skall jag försöka utreda. P.G.Wodehouse 36 år 1917
Under de 75 år som P.G.Wodehouse bidrog till världslitteraturen, teatern
och tidningar av skilda slag utmejslades vissa centrala motivkretsar. Bakgrunden till dessa var
som regel självupplevda erfarenheter ur olika sammanhang. Starten började redan under Dulwichtiden 1894-1910 med historier för skoltidningarna, som han skrev under de första 10 åren
efter Dulwich då han dels arbetade på en bank, dels skrev olika typer av artiklar i The Globe i
By the Way-spalten 1903-1910 Under den tiden besökte han även USA ett flertal gånger vilket
gav inspiration. 1910 var skolperioden slut med The Luck Stone och Mike som höjdpunkter, och
han började söka nya motivområden. Han prövade flera nya inriktningar i författandet.
I marsnumret av The Strand 1911, debuterade drönaren Reggie
Pepper i Absent Treatment, som innebar starten på en ny stor
motivkrets med drönarhistorier där bl.a. alla Jeeves & Wooster
historier 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 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 endast till dem i stället. Han har ingen kulturell
utbildning och saknar Bertrams inre monologer över livets problem.
Och han har ingen betjänt utom i Rallying Around Old George. Men
denne är ingen Jeeves som Bertram kunde föra sina diskussioner med
utan en obehaglig utpressare visar det sig. Reggie Pepperhistorierna
har ibland fyndiga intriger och slutar ofta i överraskande lösningar. De blev mönsterbildande
för Jeevesböckerna och även en del andra drönarhistorier.
Handlingen rör sig oftast kring relationsproblem mellan man och kvinna. I Concealed Art,
försöker båda makarna i ett äktenskap hålla sina inkomstbringande bisysslor hemliga i den tron
att den andre skulle anse dem skamliga. I en annan, The Test Case, söker Reggie lösa en
äktenskaplig konflikt med makens första hustru som negativt påverkat familjeförhållandet, och
den listiga lösningen slutar i en pinsam paradox efter Reggies ingripande.
Disentangling Old Percy är intressant och betydelsefull eftersom där
presenteras personer som skulle återkomma i Jeevesberättelserna. Reggie
möter här Florence Craye t.h. som tvingar honom att söka hindra hennes
yngre bror Percy att engagera sig i en spåkvinna. Florences far, Lord
Worplesdon, omnämnd i Jeevesberättelser, spelar en överraskande roll
sedan han i vredesmod över frukostäggen lämnade familjen för Paris.
Florence är i historien närmare medelålders och hennes äldre bror Edwin

vuxen, men han omvandlas senare i Jeevesberättelserna till en 14-årig scout. Ett mycket
överraskande slut på novellen. Dessa tre historier publicerades 1912-15 i The Strand och
Pearson´s men glömdes bort tills Tony Ring uppväckte 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. 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 7 versioner fram till Mullinerhistorien ”George and Alfred” i Playboy 1967. Grundintrigen är ett
tvillingpar, George 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 novell som klart föregår
Jeevesnovellerna med sin personuppsättning. Man kan notera hur Wodehouse i historierna om
Reggie Pepper speciellt utvecklar dialogerna som senare skulle karaktärisera Jeeveshistorierna.
Strax före Reggie Pepper hade Wodehouse besökt New York, vilket inspirerade till en första
mogen roman 1910 som förebådar senare Blandingshistorier men också kärleks- och
kriminalromanerna på 1920-talet. Det är A Gentleman of Leisure 1910
som är en utvidgning av novellen The Gem Collector dec. 1909.
Handlingen tilldrar sig dels i New York, dels på ett engelskt slott Dreever
Castle och har det senare vanliga temat ”kriminell” verksamhet. Huvudperson är f.d. polismästaren McEachern från New York som samlat
en förmögenhet genom utpressning och mutor och för pengarna köpt
slottet. Naturligtvis förekommer en kärlekshistoria mellan hans dotter
Molly och äventyraren Jimmy Pitt, som sätter polischefen på plats. Romanen utgavs i Sverige 1925 under titeln Den okända som han älskade. Den
filmades med Douglas Fairbanks 1915 som också dedicerats boken av
Wodehouse. Detta blev också den första filmatiserade historien av 9 stumfilmer fram till den
första ljudfilmen Sally 1929. Måste ha varit svårt att återge dialogerna i filmerna.

P. G. Wodehouses inspirationskällor
Wodehouse har själv berättat, att mycket av bakgrund och personer i hans historier är självupplevt. Hans skolgång på Dulwich, ferierna hos släktingar på engelska gods, bankanställningen, klubbar och golf, New Yorkvistelserna gav 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 startar sin författarkarriär skrev han med ett
språk som passade läsarkretsen: skolpojkar. I skolhistorierna hade han själv upplevt det som
böckerna 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 kallades Wrykin. Ofta skildras idrott som
han själv utövade med stor framgång: cricket och boxning. Egna erfarenheter, släkten och
upplevelser återges även sedan han lämnat Dulwich,
College (bilden) t.ex. de två
bankåren i Psmith in the
City. I Mike dyker Ronald
Psmith upp, en elegant
vältalig och orädd ung man,
som Wodehouse kom att
använda sig av vid i övergången till vuxenromaner. Psmith är huvudperson
i tre romaner efter debuten i Mike. Ett annat
exempel är de sju Kid
Bradyhistorierna 1905 om
en boxares karriär som

inspirerades av Wode-houses första besök i New York för se en championboxare den 10
december 1904. Det skulle bli många resor de första 10 åren och båtbiljetten kostade bara £10.
I Psmith Journalist 1915 berättar Wodehouse i ett förord om dess bakgrund. Livet i New York
är så väsensskilt från London att han behöver ge en bakgrundsförklarning: The gangs of New York exist in fact. I have not invented them.
Most of the incidents in this story are based on actual happenings. New
York 1915 P.G.Wodehouse Men Wodehouse hade nu blivit 30 år och
behövde en ny bakgrund för sitt författarskap, och de miljöer som han var
mest bekant med var Londons nöjesvärld och livet på de stora herrgårdarna. Ett speciellt mönster i hans författarskap utvecklades också.
Under vistelser i USA skrev han om engelska förhållanden, och i England
beskriver han händelser som utspelades i USA. På så sätt befäste han
intresset på båda sidorna av Atlanten för böckerna.
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 samma år. Han var mycket förtjust
i Conan Doyles´ Sherlock Holmes äventyr och hade funderingar på deckarskrivande, men det
stannade med några parodier på Sherlock Holmestemat. Men noveller och romaner med kärleksinnehåll blandat med spänning blev allt vanligare. Dessutom hade han börjat arbeta inom
teatervärlden där hans känsla för poesi och rimmad vers firade stor triumfer och inspirerade till
flera romaner. Och inte minst uppläggningen av romanerna som teatermanuskript, där
handlingen snabbt fördes framåt i olika akter och en utarbetad dialog.
Wodehouse var fortfarande ungkarl och inte ointresserad av kvinnor men beskrivs ofta i biografier som blyg i kontaktförsöken. I sina ”kärleksromner” skildrar han emellertid ofta
beslutsamma unga kvinnor som tar initiativet i förhållandena, som Doctor Sally. Genom sitt
engagemang inom teatervärlden mötte han dock kvinnor som intresserade honom, t.ex. 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, en initiativrik
parant och livlig änka, den 30
Sept.1914 fick följder, och i ett brev 10
okt. beskriver han sin sinnesstämning: Speaking as an old married man
(ten days!) I think the main
question about marriage is not so much
wheather 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 förutsättningen i äktenskapet var kompanjonskapet – och Ethel blev hans kompanjon för livet. Inget sex i hans böcker.
Blandingsserien startade 1915 med Something New (Lord Emsworths misstag 1931), men
sedan dröjde det 8 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
djupt beklagade. Totalt fram till den sista 1971 A Pelican
at Blandings skulle det bli 10 romaner plus den oavslutade
Sunset at Blandings, men också 10 kortare noveller. Skildringarna av fastrar och farbröder byggde på hans upplevelser av sina egna släktingar.

Efter Reggie Pepper 1911-1915 börjar Jeeveshistorierna med de första novellerna 1915-1916.
Totalt blev det 11 romaner och 35
korta historier i antologier. I den nya
antologin 2015 publiceras den sista
hittills oöversatta Jeevesnovellen,
Jeeves and the Greasy Bird, från
Plum Pie 1966. Huvudpersonerna
Bertram Wooster och Jeeves är
kanske de mest kända av alla Wodehouses romanfigurer. I deras dialoger och ”kulturella diskussioner”
utvecklar Wodehouse språket mot
fulländning, speciellt när Bertie
söker använda sin kulturella utbildning genom att använda kända klassiska uttryck i egen tolkning, och där
Jeeves får briljera med sin breda beläsenhet. Den intelligente och smarte
Jeeves har blivit mycket beundrad
för de geniala lösningar han alltid funnit på Berties förlovningsaktiviteter (22 st), men man har
också påpekat, att Jeeves alltid sätter sin egennytta i centrum för att behålla en ogift Bertram
Wooster som arbetsgivare. Han ser alltid till att få sin egen belöning i till slut.
Ett stort antal s.k. ”drönarhistorier” utanför Jeevesböckerna skrev Wodehouse under sin levnad. De publicerades i olika tidskrifter, ofta
omarbetade något för att ge sken av att vara nya historier. Vissa samlades
i ett tiotal antologier, här en av dessa, utöver de som anges under speciella
teman.
Ett tredje tema var Golfberättelserna som upptar tre antologier, de flesta tillkomna på 1920-talet, och kanske är
The Clicking of Cuthbert den mest kända. Wodehouse
spelade gärna golf med ett handicap runt 15, men
skildringarna handlar mest om personernas privata kärleksproblem, som
negativt påverkar golfspelet. Totalt skrev Wodehouse 34 golfnoveller och han
var själv en ivrig golfspelare när tillfälle gavs. Golfnovellerna har blivit
mycket populära inom golfkretsar.
Det fjärde stora temat är Mullinerhistorierna, 42 st. där
huvudparten också skrevs under 1920-talet och de första åren på 1930-talet.
De är samlade i 3 antologier samt några historier utanför dessa. I centrum är
alltid Mr. Mulliner på puben Angler´s Rest där han berättar historier om sina
syskon- och kusinbarn, vilka alla har oemotståndliga utseenden och
talanger. I antologin 2015 publiceras en tidigare okänd Mullinerparodi om
Hitlers krigsstrategi från 1940 publicerad i Punch. Ett ovanligt utslag av när
Wodehouse öppet tog politisk ställning.

Var Wodehouse en tidig feminist?
I The Adventures of Sally, är handlingen centrerad kring Sally Nicholas, som är bokens
huvudperson. Hon har ärvt en förmögenhet och har en bror som är ganska lättsinnig med pengar.
Sally, som är förnuftig använder arvet för att hjälpa sina vänner i
yrkesvärlden och brodern Fillmore, som har vidlyftiga planer inom
teatervärlden. Allt går efter hennes planer och leder till ett lyckligt slut
som är obligatoriskt i alla hans romaner. De manliga personerna beskrivs
som underlägsna i Sallys liv och i många av 1920-talets romaner.
Wodehouse verkar faktiskt vara en förkämpe för kvinnornas jämlikhet
och lika kompetens som männen i böckerna. Inte minst de ”kriminellt
belastade damerna visar prov på självständig handlingsförmåga.
Elin Wodger Murphy har i Plum Lines höstnummer 2016 bidragit med en
artikel P.G. Wodehouse, Feminist där hon tar upp Frances Donaldsons omdömen i biografin
1982 över Wodehouse. Enligt Donaldson skildrar Wodehouse en maskulin värld där man inte

behöver bekymra sig mycket över kvinnornas roll. Han förstår sig inte på kvinnornas karaktärer,
och skildrar dem ibland som ”härsklystna drakar” eller ”lättsinniga våp”, speciellt i Jeeveshistorierna, men också Lord Emsworths systrar kommer med i samlingen. Donaldson skriver
också att hans kärleksskildringar är förödande. Elin Wodger pekar först på den två antologierna
(The Man Upstairs och The Man with Two Left Feet) där kvinnorna skildras självständiga och
handlingskraftiga. Hon nämner också ”hjältinnan” i Something New, Joan Valentine, som blir
den ledande i historien jämfört med konkurrenten Ashe Marson i jakten på skarabén..
Elin påpekar också att kvinnor beskrivs som fysiska praktexemplar och även är företagsamma
som Honoria Glossop, Florence Craye, Agnes Flack, Stephanie Byng, Gertrude Butterwick,
Pauline Stoker, Rosie M Banks, Dolly Molloy och Gertrude Carlisle. Nämnas bör också
småflickorna Peggy Mainwaring på flickskolan och Gladys, Lord Emsworths ”girlfriend”.
Vill man tillfoga något som är av betydelse för kärleksskildringarna kan man läsa vad Ann
Chester säger i Piccadilly Jim om äktenskapet: Jag ser det som ett kompanjonskap mellan två
kamrater som känner varandra väl och litar på varandra. Rätta sättet att betrakta äktenskapet
är att först och främst komma ihåg, att det inte är fråga om romantik och passion. Och sedan
leta reda på någon som är snäll och rar och trevlig och levnadsglad och villig att göra en
lycklig. Kamratskapet är alltid en viktig inledande förutsättning för de romantiska känslorna i
Wodehouses romaner. Också ett exempel på hans jämställdhetsfilosofi. Man kan förstå att hans
noveller också blev populära bland kvinnliga veckotidningsläsare på 1920-30 talen.
Wodehouse återanvände ofta en bra intrig som när en drönarhistoria omskrivs till en Mulliner.
Historierna kunde användas med andra huvudpersoner med en lätt omskriven intrig. 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 oftast kryddade med lindriga kriminella
inslag som utpressningar, spec. på Blandings. Även kvinnliga ”skurkar” finns hos Wodehouse.
Men den viktigaste upplevelsen är enligt min – och mångas åsikt - Wodehouses språk, dialogerna och situationsbeskrivningar, som ger det stora utbytet och där är hans uppfinnningsrikedom oändlig. Den klassiska utbildningen på Dulwich och en bred beläsenhet kunde han
utnyttja, parodiera och utveckla i ett brett kulturellt perspektiv. Han ansågs tidigt av många inte
enbart vara en humoristisk författare utan en av de verkligt stora inom engelsk litteratur. Och
kanske den mest produktive av alla redan från tidigaste ungdom.
Wodehouse prövade sig fram med nya infallsvinklar åren 1910-1915. Och lanserandet av de
två stora berättelsekretsarna: Blandings och Jeeves, som kom att följa honom hela livet fram
till den sista Jeeveshistorien Aunts aren´t Gentlemen 1974 och den ofullbordade i hans
skrivmaskin när han avled 1975 Sunset at Blandings, en träffande titel, hade han hittat sin
säljande stil som författare. Man skulle kunna jämföra honom med W. A. Mozart, ett lätt
igenkännligt tonspråk med många variationer, alla lika fascinerade att ta del av. Wodehouses
författarskap håller hela tiden högsta språkliga klass. Stilen är pregnant och koncentrerad i
formuleringarna. Han nämner själv att han vid ett tillfälle på 1930-talet omarbetade en roman
35 ggr innan han var nöjd. Hans speciella kulturella stil vittnar om en stor och bred beläsenhet
alltifrån bibeln och klassikerna till moderna författare, och den har framför allt hyllats av
kritikerna genom åren, inte minst genom det unika hedersdoktorat han erhöll vid Oxfords universitet 1939. Då var han innan krigshändelserna redan på höjden av sin berömmelse.

P.G. Wodehouse ekonomen
Wodehouse var också en skicklig försäljare av sina verk. I början publicerades många historier
i olika magasin alltifrån skoltidningen till underhållstidningarna. Samma novell kunde säljas
till flera med andra titlar och lätt omarbetad handling. Nästan alla hans historier handlar om
kärleksrelationer med både känslosamma och roliga formuleringar. Och de sociala och ekonomiska problem som drabbade adeln efter första världskriget beskriver han på ett medkännande sätt. Lord Emsworths fasa för besöksdagarna är ett gott exempel. Men som Norman
Murphy påpekat var det ett stort antal amerikanska millionärsdöttrar som accepterade en
engelsk titel för ett äktenskap och räddade familjegodset. I de tidigare romanerna var det
kabaréflickor eller sympatiska flickor med trevligt sätt och ett speciellt utseende som lockade.
adelssönerna. Temat fattig-rik var mycket gångbart i romaner och noveller under 1920-30 talen,
en annan förklaring till hans framgång.
Man måste också nämna, att Wodehouse hade stor hjälp av litterära källor att ösa ur: citatlexikon och andra hjälpmedel, men urvalet var hans eget, och i formuleringarna omvandlade
han på ett sanslöst sätt citaten. Men Wodehouses böcker ställer också stora krav på läsarens
bildning för att denne fullt ut skall kunna njuta av hans parodier på kända uttryck och citat.
Birgitta Hammar klagade ofta över detta, trots sin egen stora beläsenhet, när det gällde att översätta en rolig liknelse på det engelska språket till en njutbar och fullt förståelig svensk version.
P.G.Wodehouse var ingen samhällskritiker som i sina verk tog upp allvarliga samhällsproblem
ur en politisk synvinkel. Det var under perioden på The Globe han kommenterade dagshändelserna, t.ex. i Parrotverserna om den konkurrerande importen av säd från imperiets kolonier. Även i andra satiriska dikter. Han noterade hur den engelska adelns tillgångar smalt
samman och nödvändigheten att skaffa inkomster till slottens underhåll genom att avyttra mark
och dyrbarheter i slotten, där fideikomisslagarna var stränga mot avyttrande av arvegods. Den
tekniska utvecklingen i samhället verkar också ha stått stilla under alla åren, flygtransporter är
sällsynta men tågen gick punktligt. Bilismen har kommit och ersatt de gamla hästtransporterna
på landsbygden, och en framträdande bilist är alltid Bertram Wooster med sin Widgeon seven.

Man har nästan en känsla av att Wodehouse ville ha en sportig bil som Bertram Wooster, men
han blev aldrig någon bilförare efter en smärre olyckshändelse strax efter inköpet.
Uppfinningar skymtar endast undantagsvis som TV, trots att den fanns redan på 1930-talet. Han
lät den edwardianska världen (1901-10) förbli kvar som bakgrund, och brottsligheten är koncentrerad till stölder och bedrägerier på det personliga planet. Det är ett samhälle som yngre
människor inte känner igen i dagens mobil- och internetvärld.
Det är sorgligt att tänka att Wodehouse först några veckor före sin död erhöll den utmärkelse
han verkligen förtjänat, KBE (Knight Commander of the British Empire) f.ö. tillsammans med
en annan gigant, Charlie Chaplin. När han 1939 efter att ha besökt en cricketmatch på Dulwich
lämnade England var det för att aldrig återvända. Trots att han helt hade frikänts som lands-

förrädare ville han inte återvända till det land som vänt honom ryggen i ett krisläge. Han hade
inte begått förräderi, men krigsledningen i England behövde en syndabock i sin propaganda.

P. G. Wodehouse med Ethel efter att han fått tecknet på att han
utnämnts till KBE, Knight Commander of the British Empire.

Kommer Wodehouse att finna nya läsare på 2000-talet? Majoriteten av hans beundrare är ofta
i 65+ åldern och har den utbildning eller läsförståelse som krävs för att rätt kunna uppleva
konstnärskapet i hans författarskap och inte enbart roas av de fyndiga intrigerna. Inte minst
påvisades det i de nyinspelningar av Blandingshistorierna som BBC gjorde 2012-13, och där
manusförfattare och regissörer inte förstått och lyckats fånga miljö och repliker från Wodehouses böcker utan förenklat allt till en enkel modern slapstick, som inte gör rättvisa åt
originalskildringarna. Det blev mera buskis än äkta komedi.
En verklig Wodehouseälskare läser om hans romaner flera gånger trots att de väl känner till hur
det skall sluta och njuter av hans formuleringskonst, hans sätt att framställa utvecklingen med
en rad korta men innehållsrika kapitel där dramatiken hålls vid liv i dialogens utmejslade utformning. Detta lärde sig Wodehouse tidigt från sin debut med teatersmanus redan 1905 men
främst 1917 och ett tiotal år i teater- och musicalbranschen. Under den tiden finslipade han den
stil och komposition som blev hans kännemärke. Och det är märkligt hur väl han kommer ihåg
vad han skrivit i alla sina tidigare böcker om personerna och deras relationer, inget blir fel eller
motsägelsefullt i beskrivningarna. Bertram Wooster är alltid under 30 år i de sista böckerna,
och Lord Emsworth har passerat de 100 men känns fortfarande igen som den disträe lorden i
Something New, en träffande titel på startboken 1915. Här en åldrad P. G. Wodehouse med sina
två frontalfigurer Bertram Wooster och Clarence Emsworth.

