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P
sykiatriprofessorn Johan Cull-
berg har på senare år unnat 
sig tid att vädra sina litterära 
intressen. Han har skrivit en 
utmärkt bok om Fröding,  
fokuserad på hans alkoholism 

och tillkortakommanden i kontakten med 
kvinnor. Därefter skrev han en bok om 
Strindbergs och Dagermans ”skapar
kriser”. Nu har han tagit itu med Gunnar 
Ekelöf i en volym med titeln En diktares 
kompost (Natur & Kultur, 207 s).

Enligt min mening håller boken om 
Ekelöf inte samma höga klass som Cull
bergs båda föregående, detta av två skäl: 
dels har Cullberg inte så mycket nytt att 
komma med – utöver vad som är bekant 
genom Ekelöf själv eller genom hans lev
nadstecknare – och dels borde Cullbergs 
omtolkning av Ekelöfs modershat ha 
gjorts ännu tydligare, alternativt modifi
erats något. Det är ingen biografi Cullberg 
har skrivit, utan en patografi, i samma 
genre som böckerna om i ena fallet  
Fröding och i det andra Strindberg och 
Dagerman.

En patografi är en framställning som  
fokuserar på patologiska drag i en män
niskas karaktär. När Cullberg närmar sig 
Ekelöfs diktning gör han det för att belysa 
de resonemang han driver om Ekelöfs 
marterade personlighet. En biografiskt  
inriktad litteraturforskare skulle gå i helt 
omvänd riktning. Det är i praktiken en 
stor skillnad. Cullberg för oss inte närma
re Ekelöfs poesi, men han för oss möjligen 
närmare mannen bakom verket.

Men är då inte det mesta om Ekelöf re
dan känt? Ekelöf har ju själv skrivit en hel 
del om sitt liv, både i essäer och i de själv
biografiska anteckningar som hans änka 
Ingrid Ekelöf redigerade och samman
ställde i volymen ”En självbiografi” 1971. 
Därtill har vi Carl Olov Sommars stora 
biografi, ett närgånget vänporträtt signe
rat Olof Lagercrantz, en förträfflig intro
duktionsvolym av Anders Olsson och en 
doktorsavhandling med delvis biografiskt 
stoff av Bengt Landgren. Ekelöfs förhål
lande till modern behandlas även i David 
Anderssons kritiska granskning av den lit
teraturvetenskapliga Ekelöfforskningen  
i stridsskriften ”Poeten och sophelikop
tern”. Allting verkar ju redan vara så väl 
dokumenterat och genomlyst. Eller?

Vi vet redan att Ekelöfs far dog av syfili
tisk paralysi när sonen var åtta år gammal 
och att han haft svårigheter att kommuni
cera under de sista åren av sitt liv. Och att 
fadern, som var bankir, lämnade efter sig 
en stor förmögenhet, av vilken sonen efter 
sin studentexamen kunde kvittera ut vad 
som i våra dagars penningvärde motsva
rar mellan tre och fyra miljoner kronor, 
men att alla dessa pengar, bundna i värde
papper, hux flux försvann i och med Kreu
gerkraschen 1932, samma år som Gunnar 
Ekelöf debuterade med ”sent på jorden”.

Vi vet också, genom ”En självbiografi”, 
att Ekelöf på äldre dar uttryckte hat mot 
sin mor, född Valborg von Hedenberg, för 
att hon låtit sonen från åtta års ålder till 
tretton tillbringa flera veckor av sina som
marlov på feriekoloni eller ”barnpensio
nat”, något som skedde fyra somrar, var
ken fler eller färre. Han menar att hon för
summade honom och aldrig gav honom 
den kärlek han behövde. Och snart nog, 
det vet vi också, gifte hon om sig med en 
yngre man och fick en ny son med honom, 
varefter Gunnar Ekelöf kände sig som en 
outsider i familjen. Han gillade aldrig sin 
styvfar eller sin halvbror. Bristen på sym
pati tycks ha varit ömsesidig.

Styvfadern ansåg att Gunnar var bort
klemad, Gunnar ansåg att styvfadern var 
nazist. Åtminstone någon sanning verkar 
det ha legat i bådas uppfattningar.

Allt detta och en hel del mera känner 
Cullberg behov att berätta en gång till. Vad 
har han då för något nytt att komma med? 
Jag kan inte erinra mig att jag tidigare har 

läst om att fadern, mer eller mindre sin
nesförvirrad, ofta sov tillsammans med 
sin lille son, att han 
kröp ner i sonens säng 
eller bar in honom till 
sin egen, och att han 
med den lille pojken 
framgångsrikt lär ha 
slutit en pakt mot  
modern. Den lille poj
ken tycks tragiskt nog 
ha varit med på faderns 
noter. Livet kan inte ha 
varit lätt för den unga 
fru Ekelöf. Hon hade gift 
sig med en man som  
efter ett års äktenskap 
visade sig ha syfilis. 

Gerhard Ekelöf hade 
vågat bilda familj därför 
att han på allvar trott att 
hans i ungdomen ådrag
na syfilis en gång för alla var botad, men 
den kom alltså tillbaka, vilket ledde till att 
makarnas erotiska samliv abrupt upphör
de, så småningom även till att den med 
åren alltmer förvirrade fadern lyckades 
knyta sonen till sig och mobilisera honom 
i sin egen periodvis paranoida hatkam
panj mot hustrun.

C
ullberg är också den förste 
som har granskat rätts
protokoll från den skils
mässoprocess som mo
dern lät initiera året före 
faderns död 1916, ett mål 

som på grund av dödsfallet aldrig behövde 
avslutas, men som ledde till en rad intres
santa vittnesförhör som Cullberg relate
rar, förhör som ger smärtsamma inblickar 
i förhållandena i det ekelöfska hemmet. 

I övrigt har han egentligen inte något 
nytt material att presentera. Omtumlande 
och ny är emellertid Cullbergs tolkning av 
Gunnar Ekelöfs livsproblematik. Han ka
rakteriserar den nämligen som brist på 
”en genuin faderlighet” och anser att den 
sannolikt kan ha haft sin rot i den ”mo
dersdeprivation” som den i psykoanalytisk 
teori själv ganska väl orienterade Ekelöf 
ansåg sig vara offer för och skriver om  
i ”En självbiografi”. 

Cullberg anser att den avsky mot  
modern som Ekelöf uttrycker först efter 
hennes död 1961 är besynnerlig, att det är 
något konstigt med den, särskilt i ljuset av 
att han ännu i vuxen ålder gjorde utlands
resor i hennes sällskap och att han efter 
att hans första hustru lämnat honom för 
Karin Boye flyttade hem till sin mor på  
Regeringsgatan för att slicka sina sår och 
bli omhändertagen, detta vid 32 års ålder.

Utan källkritisk diskussion har Ekelöfs 
sena anteckningar om att han aldrig fick 
den moderskärlek han behövde accepte
rats av de litteraturforskare som bidragit 
med biografiska analyser. Att modern 
sommartid lät sonen vistas på ”barnpen

sionat” behöver inte alls vara ett tecken på 
bristande intresse för honom. Breven de 

växlade under dessa pe
rioder lär tyda på mot
satsen. Ändå har Eke
löfs levnadstecknare 
Carl Olov Sommar ge
nomfört vad Cullberg 
kallar ”ett psykologiskt 
karaktärsmord på mo
dern” och med detta ce
menterat synen på Eke
löfs psykiska problem 
och på hans tidigt 
grundlagda alkoholism.

Cullberg pekar i stäl
let på en mera traditio
nell oidipal problema
tik. Efter faderns död 
blev sonen ensam herre 
på täppan och kunde 
tillskansa sig favörer, 

ända tills modern träffade en ny man och 
gifte om sig 1921. Under fem år, från åtta 
till tretton års ålder, levde Gunnar ensam 
med sin mor och fick ha henne för sig 
själv. Att hon gifte om sig tycks han när
mast ha uppfattat som ett svek.

Nej, Ekelöfs problem hade sannolikt 
inte sin grund i bristande kärlek från mo
derns sida, tänker Cullberg, som tvärtom 
menar att det var hans förlust av fadern 
som ställde till det för honom. Dels måste 
själva förlusten ha varit svår, dels var den 
kärleksfulla kontakten med fadern under 
dennes senare levnadsår naturligtvis kon
stig och ibland bisarr. Fadern kunde vara 
totalt oförutsägbar, ömsom gråta och öm
som få vredesutbrott. Detta medförde, me
nar Cullberg, att Gunnar Ekelöf aldrig fick 
åtnjuta förmånen att ha en nära manlig 
förebild, inte ens ett motstånd att i opposi
tion slipa sin egen spirande identitet mot. 
Han fick aldrig lära sig vad det innebär att 
vara man och blev därför aldrig riktigt 
karl för sin egen baskermössa.

D
etta kom enligt Johan 
Cullberg att få konsekven
ser för Ekelöfs förhållan
de till sina kvinnor. ”Hans 
möjlighet till samlevnad 
var helt knuten till den 

ojämlika situationen att kunna ha en 
barnsligt beroende position till en kvin
na”, menar Cullberg och hänvisar till hans 
såriga och genom åren ”djupa samhörig
het med Valborg” ända tills hon blev gam
mal och sjuk, något som gjorde att sonen 
vände sig från henne. Själva hennes död 
var ett nytt svek. Efter den skriver sonen 
om henne att hon var den uslaste mor 
som tänkas kan och att han inte vill kän
nas vid att han fötts av henne. 

Cullberg menar att Gunnar Ekelöfs mo
dershat blossade upp först efter moderns 
död. Hur hon än ansträngde sig och vad 
hon än gjorde för sin son tycks Valborg av 
denne ha varit dömd till att vara otillräck

lig. Det tycks, sett från Cullbergs perspek
tiv, ha varit fråga om en extrem moders
bundenhet. Man frestas rentav att se Gun
nar Ekelöfs ständiga konjaksflaska, flitigt 
och destruktivt diad sedan 20årsåldern, 
som ett substitut för modersbröstet eller 
som ett slags artificiell förlängning av det.

Ekelöfs första äktenskap blev kort
varigt. Vännerna skvallrade om att ”Gun
nar aldrig fått komma in i sovrummet”. 
Hur som helst föredrog hustrun kvinnor  
i sängen och lämnade sin make för Karin 
Boye. Poetens två följande äktenskap bör 
efter inledande förälskelser ganska snart 
”ha övergått till en vårdform”, skriver Cull
berg. Sin andra hustru, Gunhild, träffade 
han i samband med en vistelse på Beck
omberga, intagen för sina alkoholbesvär. 
Hon var sjukgymnast och litteraturintres
serad, förstod sig på Gunnar Ekelöf som 
människa och insåg att han behövde ”ett 
visst omhändertagande”. Det okonventio
nella äktenskapet varade i nästan tio år 
och upphörde helt enkelt med att Gun
hilds lillasyster Ingrid flyttade in hos Eke
löf i Gunhilds ställe. Ingrid var väl förbe
redd för uppgiften, med tanke på att hon, 
som Cullberg betonar, ”under slutet av 
1940talet arbetat hos doktor Gustav Jons
son på Barnbyn Skå”.  Efter mindre än ett 
år gifte sig Ingrid och Gunnar. De fick en 
dotter, Suzanne. Gunhild Ekelöf, kallad 
Nun, debuterade 1955 själv som poet, men 
gav ut bara en diktsamling. Ingrid Ekelöf 
kom att betyda mycket, inte bara för sin 
makes väl och ve under hans två sista årti
onden i livet, utan också för den postuma 
utgivningen av hans verk.

J
a, Cullberg vänder alltså på 
kuttingen, och han gör det med 
besked. I stället för bristande 
moderskärlek anser han att det 
är fadersbrist och avsaknad av 
manliga förebilder som var Eke

löfs djupaste problem. Pojken Gunnar 
hade inledningsvis investerat sin kärlek  
i fadern, som, trots sin sinnesförvirring el
ler kanske tack vare den, lyckades få  
sonen på sin sida i sina ständiga strider 
med modern. Efter hans död tvingades 
Gunnar fort omdisponera sin kärlek och 
rikta den till modern, något som man ock
så märker i hans gulliga brev till henne. 
Att modern fyra gånger sände iväg honom 
på sommarkollo kan ha berott på omsorg 
om honom, på en önskan att göra honom 
mer självständig och att locka honom att 
leka med jämnåriga kamrater. Gunnars 
sätt att visa att han behöver henne och 
längtar efter henne är rörande, men det är 
också antagligen laddat med katastrof, för 
vad han vädjar om är just att bli älskad 
och gullad med och ömt ompysslad, pre
cis som han senare skulle se till att bli med 
systrarna Flodqvist i sitt andra och i sitt 
tredje äktenskap. 

Så kanske har Johan Cullberg rätt, visst 
ligger det nära till hands att tänka så, men 
för att få fram sin poäng hade han nog inte 
behövt skriva en hel bok i ärendet. En essä 
om saken hade kunnat bli briljant. Nu får 
vi utöver Cullbergs egen omvälvande teori 
om roten till Ekelöfs själsbesvär hålla till 
godo med för mycket gammal skåpmat. 
Och trots alla dessa boksidor är säkert inte 
sista ordet sagt i denna fråga. Kan det  
någonsin bli det? Det tvivlar jag på.

Ekelöfs själsnöd 
– mer än bara 
modershat
OIDIPALT PROBLEM  Johan Cullbergs porträtt av 
Gunnar Ekelöf innehåller många kända fakta, men även  
en del nytt. Roten till Ekelöfs själsbesvär beror, enligt  
psykiatriprofessorn, inte på bristande moderskärlek, utan  
i själva verket på en komplicerad relation till fadern.

Läs även ”Ekelöf – en poet i ständig rörelse” 
av Magnus Halldin (15/9 2007).  
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Gunnar Ekelöf som spädbarn  
tillsammans med modern Valborg.  
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