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Ett liv i rampljuset
Philip Hoares biografi 
over forfattaren, skade- 
spelaren och komposito- 
ren Noel Coward anmals 
av Katarina Oscarsson.

■ m lit Englishmen Detest a 
lydcr slutraden i 

J^Noel Cowards kanda 
sSng Mad Dogs and Eng
lishmen. Efter att ha last Philip 
Hoares nya biografi om Coward 
ar man benagen att tro att raden 
galler artisten sjiilv. Och vissl 
var han arbetsnarkoman med li- 
tet tid (ill siestor.

Saklitteratur

PIliiip Hitare
Noel Coward - A biography 
Sindair-Slevcnson. 1995

For goda vanner fanns det dock 
alltid (id. En invandning mot 
Hoares bok ar kanske just att 
han agnar sig val mycket 5t 
name-dropping. Antalet intres- 
santa vanner som passerar revy 
p5 fester, cocklail-parlyn och 
vid bassiingpooler ar lavinartad 
och trdttande for en liisare av 
den mer an 500-sidiga biogra- 
fin. En fokusering pK de vikti- 
gaste namnen - Marlene Diet- 
rich. Lawrence Olivier. Somer
set Maugham etc hade varit klo- 
kare.

Uppburen
Underbarn och enfant ter

rible, begfivad kompositor. spi- 
rituell forfatlare och fin skade- 
spelare. Epileten ar manga pa en

h

LJL
Noel Coward. En av Eng- 
lands mest uppburna uriisier 
under della sckel

av Englands mest uppburna ar- 
tister under detta sekel. Succ^n 
kom tidigt. redan som 12-3ring 
slog han igenom dr 1912 i J.M. 
Barries pjas Peter Pan. "Han ar 
intelligent - och vel om det”. 
brukade avundsjuka manniskor 
siiga litei syrligt. Till det bruka
de han belt logiskt anfdra "Hur 
tror de att jag kan vara intelli
gent - och inte veta om det?”.

Noel Coward var en mycket 
god. kvick observaldr av miinni-

skor. Hans van Jeffrey Amherst 
frdgade honom en gdng om bans 
observationsfdrmdga och Co
ward fbrklarade;"Jag halier 
ogon och bron bppna och mun- 
nen stiingd”. Och en bekant 
som salt med vid mlddagsbor- 
det under en fariygsseglats over 
Atlanten till New York, intyga- 
de all han skratlat sa mycket at 
Cowards skiimt att han anliint 
till New York med kronisk dd- 
lig magsmaltning.

Kritik
Philip Hoare utnammner Blit

he Spirit till en av Cowards bril- 
janiasie och eleganiaste kome- 
dier. Inledningsvis mbtie den 
ofbrstdendc kritik ("en trott 
uppvisning av ddlig smak”, 
skrev till exempel Graham 
Greene), men pjasen slog alia ti- 
digare publikrekord. Den hand- 
lar om aktenskap och otrohet 
och har ett bvernaturligt inslag. 
En dbd ex-fru gdr igen och spb- 
kar for sin omgifta man. All Co
ward ocksd fick mycket fbr- 
stockad, viktoriansk kritik frdn 
kyrkan visar recensionen av 
Blithe Spirit i tidningen the 
Star. En kyrkans man ifrdgasat- 
ler det liimpliga i att "skratla dt 
dbden".

Ung alskare
Noel Coward vdgade ta upp 

iimnen som var kiinsliga i tiden. 
1 pjasen Vortex skaffar sig en 
aldre kvinna en ung alskare. Te- 
mal var kant, det var efter forsta 
varldskriget och antalet man 
som slupat i de leriga skytlegra- 
varna var enormt. Del var brist

pS miin hell enkeli. Men sadant 
kunde inte sagas offenlligi. 
Vortex riskerade alt dras in av 
censuren.

Noel Coward fick dh nylta av 
sin mdngomvittnade slora 
charm. Han stegade upp till den 
aldrade Lord Cromer som ville 
forbjuda pjasen eftersom den 
kunde "driva fram ofl'enllig 
oro". spelade upp valda delar av 
pjasen for den gamie mannen 
och lade sina ord sS val all Lord 
Cromer drog tillbaka sill Idr- 
bud. "Coward visade sig vara 
en mycket charmig och sympa- 
lisk man”, konslalerade den 
gamIe lorden fortjusi efier mo
tel med Coward.

Homosexuell
Till skillnad mol i de tidigarc 

biografierna lalar Philip Hoare i 
sin bok oppel om Noel Cowards 
homoscxualilet. Coward tyckte 
sjalv all han misslyckats i kar- 
lek. I en av sina sisla noveller 
beskriver Coward en (kvinniig)

filrfallare. Ord som giillde ho
nom sjalv: "Hon var inie bra pa 
all alska, eller snarare pa all 
vara fdriilskad. Hon var for kon- 
centrerad. for mcdfolt missllink- 
sam, kanske for egoccnirisk for 
all kunna hSIla kvar ell inlimi 
fdrhiUlande till en annan manni- 
ska".

Utveckling
Hoares bok om Noel Coward 

ar i mill lycke en fascinerande 
liisning om miinsklig ulveck- 
ling. Fran 1920-lalcls dandy, 
via 19.1()-lalels kriliska sangfor- 
fattare - lidigi medvelen om 
Hillers ondska, till 1940-talels 
brinnande patriot och 1950- och 
60-talens Tirade men ocksS hSrl 
kriliserade briltiska nationalkle- 
nod. "1 am England, and Eng
land is me. We have a love-hate 
relationship with each other", 
konslalerade Noel Coward, 
kvinlesscn.sen av den engelske 
genllemannen.

KATARINA OSCARSSON

Okunskapen sprider sig
■ 'y xpressen. som under fru 
mA Jutterslrbms "ledning" 

JL^haller pd att bli x-pres- 
sen - refererar pa sin TV-sida 
den 25 april Herman 
Lindqvists intervju med HM 
Konungen infbr femtiodrsda- 
gen. Och den begavade refe- 
renien skriver. ”pd frdgan om 
vem kungen beundrar mest av 
de gamla Bernadotterna tvekar 
han. han vill inte viilja ui nd- 
gon .speciell. Men till slut 
medger kungen att han beund
rar Gustav IH”.

Det torde vara en for histo- 
rieveienskapen sensationcll 
nyhet att Gustav III var en 
Bernadotie. Snalla Herman.* 
kan du inte bli historiekonsull

pd din gamla tidning.
Ocksa pd kultursidornu ar 

obildningen nar del galler hi- 
storiska fakta total. 1 DN tror 
Birgitla Rubin att Adolf Eich- 
mann var "gesiapochef* - han 
var chef for avdelning IV B4 
pd RSHA. Och under streckel i 
SvD beriittar en historiedocent 
Johansson i en anmiilan av 
Gitia Serenys Speerbiografi 
om ''Robert Jackson, domaren 
i Niirnberg”. For det forsta var 
del atta domare i Niirnberg 
(tvd frdn varje segrarmakt), for 
del andra var Jackson ameri- 
kansk huvudaklagare. Obild
ningen sprider sig uppenbarli- 
gen som en prariebrand...

MATS GELLERFELT

Den statUga kampen mot umgdnget
Regeringens planer pa 
att minska eller belt av- 
skaffa foretagens ratt 
till avdrag for repre
sentation kommenteras 
av Peter Elmiund.

A V sekundarbehoven iir 
/% utan ivekan behovei av 

X .^att umgas med andra 
manniskor del mest primara, det 
har man under evinnerliga tider 
begripit I all viirldens kulturer 
utom den svenska. Har har sta- 
ten. all! sedan lorrbollen Gustav 
Wasa avskaffade de civiliserade 
och emellandt feslliga gillena 
och fdrbjod brannvinnstillverk- 
ning, gjorl vad den kunnat for all 
begransa del miinskliga um- 
giinget utanfbr arbetets och fa- 
miljens hiign.

Var hjallekonung Karl Xll fdr- 
bjixJ bdndemas husbehovsbran- 
ning och kullurens van Gustav 
HI forsialligade pa grund av akut 
penningniki all tilllverkning av 
deslillerade drycker. Lagom till 
den Bemadoiteska iittens intrade 
pd den svenska ironen 1809 ge- 
nomfordes cnskiflel som spriing- 
de sender den svenska bysiruktu-

rcn och definitivi forhindrade 
uppkomsien av den bykrogs- 
kultur som dagens svenska lu- 
risier faller i trans infer pa sina 
semesterresor utomlands.

Rikt varieteliv
Men inte ens i de framvax- 

ande staderna har man belrak- 
tal det ulatriktade sociala livet 
med blida dgon. Ett upp- 
blomslrande varieteliv vid slu- 
tet av fdrra seklet kviisles i sin 
linda 1896 med ett forbud mol 
spriiservering i satnband med 
scenunderhallning. Det var ou- 
veriyren till det .sa kallade Bratt- 
systemet som infordes 1917 lill- 
sammans med kommunal kon- 
troll av ulskankningslillsidnd 
och som gav irreparabla skador 
pa svensk kafe- och reiilaurang- 
kultur - en i litteraturen ofla 
skildrad ka]asirof.

Inget annat iin tomma lokaler 
iir del som mdter den frdgande 
Karl Lekholm - i Guslaf Hell- 
strdms roman Sndrmakare 
Lekholm fdr en ide - nar han 
efter forsta varldskriget dler- 
vander till Sverige med Ameri- 
kabaien.

”Var hade del glada. bullran- 
de svenska kaf^livet lagil viigen, 
de feta, rddbrusiga, cigarrglods- 
bclysia ansiklena. den tobaks-

miitiade punschaimosLaren, de 
rungande skrattsalvorna, de 
hdgbarmade serveringsskdnhe- 
terna? Var del kristiderna. som 
iinnu red Sverige? Hade man 
inte liingre rdd? Han kallade pd 
en vaklmastarc for att hdra sig 
fdr och fick till svar ell leende 
och ett namn:

- Braiien”
Sd fort det skapats fdrutsalt- 

ningar fdr ett spirande. rikt va- 
rieral offenlligi liv har ndgra 
centralplanerande ingenjdrsty- 
per ur den aldrig utddende 
sliiktcn Plancrlz dragit sina 
ijocka riita linjer och ivingal in 
svenskarna i sina andligl uitor- 
kade halor. Diir har de sutiii ge- 
nom seklerna och beiraktal del 
glesa folklivei genom skval- 
lerspeglar fdr all under 50-talei 
byla stol och dvergd till Sony 
Trinitron med Hyland och se- 
dermera Lokel i fokus.

Sa hdrl har den svenska stats- 
tradilionen all med varje medel 
haila tillbaka utelivet drabbat 
vdr kuliur, all kafeer ulanfdr 
storstadernas cenlrala delar iin 
i dag*som smdrgas serverar ett 
stycke torn, vitl formbrdd med 
margarin och en Idvlunn skiva 
smaklds ost pd - till priset av 
en halv dagens rati!

Att det trots allt bdrjade hiin- 
da ndgot med svenskl uleliv

under 1980-talel kan vi tacka 
den allmiinna globali.seringen. 
invandringen och i viss mdn 
den rmansiclla uppgdngen fdr.

Moms
Men siig den lycka som varar 

besliindigl. Vi hade knappt vanl 
OSS vid det nya utelivet fdrriin 
den socialdemokraliska reger- 
ingen 1990 lade sordin pd den 
goda stiimningen genom alt in- 
fora full moms pd restaurang. - 
Som om denna hantverk.sma.ssi- 
ga naring skulle kunna effektivi- 
senis lika mycket som de allt 
mer aulomatiserade fabrikema.

Och nuskall (ydligen 
foretagens avdragsratt for 
representation pd grund 
av nfigon sorts naivt rattvi- 
setankande minskas till ett 
minimum, eller kanske 
rent av avskaffas. I soclal- 
demokraternas folkhem 
skall samtal tydiigen ske' 
inom hemmets fyra vaggar 
eller pd arbetsplaLsen i Tor 
andamdlet avsedda 
sammantr^desruni.

Den kullurldsa regeringen 
kan varken fdrsld att iiiandel 
har en social innebord eller att 
civilisationen hiimiar sin niir-

ing ur del offcntliga rummets 
moien. All gd pd restaurang be- 
iraklas som en onddig lyx och 
inte som den i antropologisk 
mening kullurskapande hand
ling del iir, och fdr all del. be- 
tiinker man hur svenskar i all- 
miinhet uppfdr sig pd krogen iir 
del svart alt tanka i sadana ter
mer. men aven delta beteende 
mdsle. mulatis mutandis, bdrja 
ndgonsians.

Det lycks vara omojiigt for 
pulitiker i delta land all liinka i 
andra termer an pengar och ef- 
fcklivilet. I var lid har social- 
demokraterna. med borgarnas 
bistand, brutalt bombal sdnder 
de fiesta social! viilfungerandc 
miljder i vara svenska stader 
och man har med lusen och en 
rcglering bidragit till all skapa 
del allmankulturella armod 
som rader i landei; ett armod 
som bland annat ullrycker sig i 
en ofdrmaga all pa ett civilise- 
ral siitl umgas i offcntliga mil
jder och som kanske bast ex- 
empliHeras med de svenska 
mannens vana at! spolla pd ga
tor och torg samt all under be- 
rusning brdla som tjurar.


