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LITTERATUR 

 En dikt om ett snöbollskrig, ”The 
Battle”, som bondpojken John Ash-
bery skrev vid åtta års ålder väck-

te så stor förtjusning att den kom att läsas 
upp inte bara i hans skolklass utan även i 
den litterära klubb i Rochester som hans 
mormor var medlem i, och rentav hemma 
hos deckarförfattaren Mary Roberts Rine-
hart i hennes lägenhet i New York. John 
Ashberys allra första fullbordade dikt blev 
alltså en succé med sina prudentligt kra-
made och rimmade snöbollar, sina älvor 
beväpnade med istappar som svärd, sina 
ängsligt flyende kaniner och busiga barn 
som skrattar. Här citeras den tredje av de 
inalles sex stroferna:

The battle’s beginning! It’s a fight to the end.
The rabbits pitch in! Some help they must 
lend.
The bushes are conconquered! Well that was 
short.
How shall they celebrate their victory?
Well, my dears, that’s a long story.

Framgången med denna dikt var 
omtumlande för den lille pojkpoeten. Till 
och med hans annars stränge far skrat-
tade gott åt dikten, fadern som till vardags 
hade för vana att ge sin äldste son smisk 

för minsta förseelse. Hans mor skrev för 
hand av dikten i flera kopior och sände den 
till sina syskon och föräldrar. Mormodern 
läste upp den i en av de damklubbar hon 
var medlem i, The Rochester Poetry Society. 
Och via en del lustiga turer inom släk-
ten kom den alltså också att bli uppläst 
på någon sorts litterär middagsbjudning 
hemma hos en på sin tid firad deckardrott-
ning i New York.

 Ingenting som åttaåringen dittills åstad-
kommit hade väckt så stort bifall som 

hans dikt om snöbollskriget. Därför 
bestämde han sig för att skriva en hel dikt-
samling med titeln ”Poems for Boys and 
Girls”. Innanför de egenhändigt färglagda 
pärmarna till den påtänkta diktsamlingen 
lade han en maskinskriven kopia av ”The 
Battle”, men någon mer dikt tycks aldrig 
ha blivit skriven, i varje fall inte någon som 
pojken blev så nöjd med att han brydde sig 
om att spara den. Det bevarade manus-
kriptet omfattar en enda sida.

Det är rörande och intima detaljer av 
detta slag som gör den första biografin 
över John Ashbery till högst betagande 
läsning. The Songs We Know Best heter den, 
och den är försedd med undertiteln John 
Ashbery’s Early Life. Levnadstecknaren 
Karin Roffman följer John Ashbery från 
vaggan på den ensligt belägna fruktfarmen 
i Sodus längst upp i norr av delstaten New 

York till hans bokdebut med den tunna 
diktsamlingen Some Trees, utgiven i slutet 
av 1955 på det okommersiella universitets-
förlaget Yale University Press. Vi får alltså 
följa John Ashbery fram till 28 års ålder. 
Boken kom ut lagom till biografiföremå-
lets 90-årsdag den 28 juli i år.

John Ashbery, som sannerligen inte 
är någon bekännande eller självbiogra-
fiskt orienterad poet, utan tvärtom blan-
dar bort identitetskorten och i sin dikt-
ning snarast verkar laborera med mul-
tipla jag som speglar varandra och liksom 
irrar omkring inuti Lustiga huset på något 
tivoli, är långtifrån något självklart objekt 
för en biografi. Som ung homosexuell 
under McCarthy-erans klappjakt på olik-
tänkande av olika sorter och slag, främst 
vänsterfolk men även sexuella avvikare 
och andra förment oamerikanska männi-
skor, lärde han sig tidigt på 1950-talet att 
hålla hårt på sitt privatliv. Det var hemligt.

 I dagböcker från tonåren och som pro-
miskuös gay-student vid Harvard, var-

ifrån man på den tiden kunde bli relegerad 
om man blev ertappad med att praktise-
ra homosexualitet, beskriver han i förtäck-
ta ordalag och utan namnangivelser sina 
svärmerier och sina erotiska äventyr med 
andra ynglingar. Det är nu bland annat 
dessa dagböcker rörande förälskelser, stu-
dier och familjerelationer som Karin Roff-
man har fått tillgång till tack vare Ashbe-
ry själv, som tydligen har varit road av sin 
levnadstecknares intresse, så till den grad 
att han utöver att låna ut dessa dagböck-
er till henne även har ställt upp på att bli 
intervjuad under åtskilliga timmar. Själv 
avfärdade Ashbery sina gamla dagböck-
er som ”silly and dull”, men han hade trots 
allt sparat dem, tack och lov, för Karin 
Roffman lyckas med konststycket att få ut 
gans ka mycket av dem.

John växte upp som den äldste av två 
söner på den nyss nämnda gård där föräld-
rarna huvudsakligen ägnade sig åt äppel-
odling, inte långt från Lake Ontario, vid 
vars stränder han lekte då han under långa 
perioder vistades hos sina morföräldrar i 
deras sommarhus i idylliska Pultneyville, 
där han fick sina viktigaste lekkamrater – 
och viktigast bland dem var en flicka som 
han ända till sent i livet höll kontakt med. 
Annars var det först i och med skolstarten 
som han ut över sin lillebror hade andra 
barn att leka med i sitt eget hem, varifrån 
det var långt till allt annat och inget annat 
bostadshus fanns inom synhåll.

Den yngre brodern Richard, grabbi-
gare än John och mer villig att hjälpa till 
på gården, var faderns favorit. Han dog 
dock redan 1940 i leukemi, som på den 
tiden fortfarande var en obotlig åkomma. 
Då var John 12 år gammal. Det blev spök-
likt tyst i den av djup sorg drabbade famil-
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jen. Den buttre fadern, som tidigare varit 
begiven på alkohol, ställde ifrån sig flaskan 
och ersatte den med Bibeln. Han blev en 
inbunden grubblare. Och modern började 
för första gången oroa sig för sin nu ende 
kvarvarande son. John märkte att hon 
hade tjuvläst hans dagbok, vilket ledde till 
att han börjar skriva den åtminstone del-
vis på latin, senare till att han stegvis kom 
på allt fler litterära strategier för att få ha 
sina hemligheter i fred. Han lyckades med 
sitt uppsåt. Inte förrän han var 18 år och 
skulle sändas till Harvard för universitets-
studier uppdagade modern hans homo-
sexualitet – och blev förkrossad. Den lis-
tiga lek med fiktionalisering och andra 
utpräglat litterära knep som han utveck-
lade i dagböckerna uppfattar Karin Roff-
man som förövningar till hans senare dikt-
ning. Hon argumenterar riktigt överty-
gande för den saken.

 Som pojke var John Ashbery mest 
intresserad av att läsa böcker och av att 

rita och skriva. Bättre än hemma hos sina 
föräldrar trivdes han hos morföräldrar-
na, som uppmuntrade hans intressen och 
hade ett stort bibliotek som barnbarnet 
kunde botanisera i. Morfadern var pro-
fessor i fysik vid universitetet i Rochester, 
men liksom hustrun var han även intres-
serad av skönlitteratur och en beläst karl. 
Under hela sitt första skolår bodde John 
hos morföräldrarna och åkte hem bara på 
loven. När han sedan flyttade hem till går-
den igen och fortsatte sin skolgång, fick 
han nya klasskamrater, bondpojkar som 
han själv, men de var mer råbarkade och 
började mobba honom.

En vändning kom först då John vid 
13–14 års ålder visade framfötterna i fråge-
sport och via en serie av uttagningar kva-
lificerade sig till den riksomfattande fina-
len i radions frågeprogram Quiz Kid. Fina-

len spelades in i en studio i Chicago och 
gick i direktsändning. John var inte i när-
heten av att vinna, delvis kanske där-
för att han var för långsam med att räcka 
upp handen när han kunde någon fråga, 
men åtminstone på en fråga var det ingen 
annan än han som räckte upp handen. Frå-
gan gällde något om franskt måleri. Den 
14-årige John Ashbery kunde svaret. Åter-
kommen till skolan fann han att hans ställ-
ning i klassen radikalt hade förändrats. Att 
han i skolkamraternas ögon framstod som 
lite udda var inte längre till hans nackdel. 
Han började uppfattas som ett geni och 
behandlades som ett sådant. Bäst av allt 

var att han nog själv började tro på det.
Hursomhelst återupptog han sina 

skrinlagda litterära övningar och hade 
parallellt olika stort tänkta romanprojekt i 
görningen, men inget av dem växte någon-
sin till sig utan förlorade sig i episoder 
och spridda hugskott. Det längsta roman-
utkastet blir 22 sidor, innan han otåligt 
övergav det för att påbörja en ny roman. 
Efter ett antal misslyckanden av detta slag 
kom den unge berättaren fram till slutsat-
sen att ”one of the things wrong with my 

writing is that I don’t enlarge on things 
enough”. Ändå ville han skriva, absolut 
och tveklöst: ”I would doubtless be bored 
to death were it not for my occasional lite-
rary attempts.” Hans tonåriga skrivlust 
ledde så till att han vid 15 års ålder skrev 
sitt livs andra dikt.

 Därefter blev poesin den form han kom 
att favorisera för sina litterära ingi-

velser. Så småningom fick han kännedom 
om Ezra Pounds och Hilda Doolittles ima-
gism. Framför allt H D väckte 
hans ungdomliga entusiasm, en 
entusiasm som höll sig en bit upp 
i åren, så att han efter sin univer-
sitetsexamen vid Harvard sök-
te (men inte fick) ett lärarjobb 
i Bethlehem, Pennsylvania, den 
stad där H D växte upp och där 
hennes grav finns. Just H D blev 
ledstjärna för hans skrivande 
under ett helt år i ungdomen. 

Först senare tillkom andra favoriter som 
han antingen imiterade eller mer kreativt 
lärde sig av, exempelvis Marianne Moore, 
Wallace Stevens och W H Auden. Vägen 
gick genom ett års övningar som ganska 
renlärig imagist, då han under sitt sex-
tonde levnadsår enligt egen utsago skrev 
en dikt om dagen, ”a poem a day”, och vid 
sidan om detta även läste en rad läroböck-
er i creative writing.

Redan under sista året i high school 
började Ashbery finna en egen stil och ton. 
Väl kommen till Harvard uppsökte han 
genast de unglitterära kretsarna där. Han 
gick kurser för framstående Joycekännare 
som Theodore Spencer, Harry Levin och 
W Y Tindall, som gärna undervisade om 
och framhöll den store irländarens över-
lägsna förtjänster, men i tyst protest mot 
deras kampanjer vurmade Ashbery istället 
för franska prosaister som Marcel Proust 
och, något mer överraskande, Raymond 
Roussel. Den senare planerade han dess-
utom att skriva en doktorsavhandling om, 
men han blev inte antagen till forskarut-
bildningen. Vurmen för Roussel övergav 
han dock inte. Så sent som i slutet av 1960-
talet ansökte han om pengar från Gug-
genheimstiftelsen (återigen förgäves) för 
att få tillfälle att skriva ett större arbete 
om Roussel, denna gång ”a critical bio-
graphy”. Raymond Roussel fick nöja sig 
med att då och då få spöka i Ashberys tidi-
gare diktning. Någon avhandling eller bio-
grafi om honom blev det inte.

 V iktigare än lärarna blev kontakter-
na han knöt med andra litteratur-

intresserade unga människor och dikta-
re in spe. De viktigaste av dessa kom att bli 
Kenneth Koch och Frank O’Hara. Den för-
re lärde Ashbery känna redan under sin tid 
vid Harvard. Den senare blev han nära vän 
med sedan han flyttat till New York för att 
studera vidare vid Columbiauniversite-
tet. Resten är redan legendomsusad ame-
rikansk litteraturhistoria. Dessa tre kom 
nämligen att bli centralgestalter inom The 
New York School of Poets.

Just Kenneth Koch och Frank O’Hara 
var de kumpaner som skrev de mest entu-
siastiska recensionerna när John Ashbery 
vid 27 års ålder debuterade som poet med 
en diktsamling som, då den utkom, inte 

”John Ashbery blandar bort identitetskorten och verkar 
laborera med multipla jag som speglar varandra och 
liksom irrar omkring inuti Lustiga huset på något tivoli.”

W H Auden: favorit och vägröjare.  
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väckte särskilt mycket uppmärksamhet, 
annat än en möjligen förstrött avstånds-
tagande sådan, men som i efterhand är 
kringvärvd av en särskild nimbus som 
ouvertyren till ett av de mest originella 
författarskapen i amerikansk litteratur.

Manuskriptet som ledde fram till 
debutboken var ett tävlingsbidrag i 
den årliga konkurrensen om att utse en 
Yale Younger Poet värdig att få sin dikt-
samling utgiven som bok på universite-
tets eget förlag. Enväldig smakdomare 
var vid denna tid W H Auden, som året 
dessförinnan hade underkänt samtliga 
insända manus så att ingen bok hade bli-
vit utgiven 1954. Auden hade emeller-
tid upptäckt att en del av månadslönen 
frös inne i och med att han inte utsåg 
någon vinnare och skrev ett litet för-
ord till Yale poetens diktsamling, varför 
han 1955 var angelägen om att hitta ett 
tryckbart manuskript. Ashberys insända 
manus var egentligen för litet och höll 
inte det omfång som tävlingsreglerna 
statuerade, men Auden fastnade ändå 
för detta och övertygade direktionen 
om att det kunde publiceras, samtidigt 
som Ashbery själv under väntetiden 
skrev ännu en lång dikt för att komplet-
tera manuskriptet. 

 Ashbery tyckte inte alls om det för-
ord som Auden skrev till boken, 

utan ansåg att den förut så beundra-
de idolen hade missförstått hans poe-
tiska strävanden och dessutom att han 
alldeles för distanserat och kallsinnigt 
beskrev de strävanden han tyckte sig 
ha kunnat se. Beträffande Audens för-
ord uttalade sig dock Ashbery trankilt i 
ett brev: ”it fits the bill: since I have his 
sanc tion I guess I don’t need his appro-
val”. Mer glädjande blev de närmas-
te vännernas recensioner. I tidskriften 
Poetry jämförde Frank O’Hara Ashberys 
debutbok med Wallace Stevens första 
bok och menade att den var ”the finest 
first book to appear in America since 
Harmonium” ett par årtionden tidigare. 

Så småningom blev det ordentlig fart 
på Ashberys poetiska produktion. Från 
och med 1962 blev han utgiven på ett 
etablerat kommersiellt förlag. Långt 
upp i åren var han en av de mest gene-
röst produktiva poeter man över huvud 
taget kan finna. In i det sista skrev han 
inom den genre han hittade fram till när 
han var 15 år gammal. Nya böcker kom 
både 2015 och 2016, men i år dog han 
till sist, den 3 september, hemma i sitt 
vackra hus i Hudson strax utanför New 
York. Enligt sin make David Kermani 
dog han av ålderdom, ”from natural cau-
ses”, och somnade stilla in. 7

Tommy Olofsson

HISTORIA 

 F rån 600-talet är islam den politiska 
och religiösa maktfaktor som hål-
ler samman Mindre Asiens splittra-

de värld och kontrollerar den lönsamma 
transithandeln mellan Asien och Europa. 
Det är islamiska stam- och statsbildning-
ar som behärskar sidenvägens karavanle-
der genom oländiga öknar och otillgängli-
ga bergsmassiv, och som hämtar sin rike-
dom ur denna eftertraktade handel. Från 
1000-talets början kommer detta kultur-
område med sitt centrum i Anatolien att 
i växande grad behärskas av turkiska folk, 
som från början varit bosatta i områdets 
periferi. 

Först manifesteras den turkiska mak-
ten genom den seldjukiska dynastin, 
som under sin storhetstid behärskar hela 
Mind re Asien och stora delar av Central-
asien. Den seldjukiska dynastins maktin-
nehav blir emellertid kortvarigt. Det fal-
ler sönder dels genom inre splittring, dels 
genom nederlag mot mongoliska Gyllene 
horden. Sönderfallet öppnar vägen för en 
ny turkisk furstemakt som får sitt namn 
efter sin dåvarande härskare, Osman. Där-
med grundläggs det långt mer stabila 
osmanska rike som består i 600 år och som 
under hela denna period kommer att utöva 
ett närmast konstant tryck på såväl Bysans 
som på Europas östliga statsbildningar.

Osmanernas fortsatta expansion leder 
till att de slaviska folken i östra Europa 

besegras och underkuvas. Det bysantinska 
maktområdet krymper när såväl Grekland 
och Bulgarien som Ungern och Serbien 
krossas i förödande fältslag under 1200- 
och 1300-talen, och undan för undan 
reduceras Bysans makt till att uteslu-
tande bestå av huvudstaden Konstantino-
pel, som isolerats till en ö omgiven av det 
osmanska väldet. Konstantinopel över-
lever genom sina enorma befästningar 
och sina lika väldiga förråd av vatten och 
livsmedel. När så också denna kristen-
hetens östligaste utpost slutligen beläg-
ras och erövras av sultanen Mehmet II 
1453, når Osmanska riket sin kulmen. Det 
behärskar då hela Mindre Asien och stora 
delar av Nordafrika och Balkan, men dess 
expansion mot väster stoppas 1683 utan-
för Wiens portar. Det osmanska väldet 
når vid denna tidpunkt sin största utbred-
ning och sträcker sig från Wiens utkanter 
i nordväst till Aden på Arabiska halvöns 
sydspets och från Kaukasus i nordöst till 
Algeriet i sydväst.

 Denna expansiva kraftutveckling 
leder emellertid till att riket drab-

bas av utsträckningens vanskligheter. 
Den islamiska makten har redan tidiga-
re börjat förlora kraft speciellt i Medelha-
vet. Under 1400-talet frigör sig Spanien 
genom reconquistan. Efter det stora sjö-
slaget vid Lepanto 1571, där den turkiska 
flottan besegras av en tillfällig allians mel-
lan Spanien, Venedig, Österrike och Kyr-
kostaten, har den europeiska kristenheten 
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