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ERNST BRUNNER:
» Mitt hem är en    manifestation av mitt inre«
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 E rnst Brunner öppnar fönstret i sitt 
välstädade arbetsrum, lutar sig ut i 

friska luften, ler lite snett och berättar 
en hemlighet.

Utsikten över Mariabergets kåkar, 
Riddarfjärdens vattenspegel och ett 
brusande Stockholm är vidunderlig. 

Men nej, det är inte den han vill visa. 
I stället pekar Brunner ned mot ett av-
kapat rör som sticker upp ur kuller-
stensgatan.

– Titta där! Varje morgon försöker 
jag att pricka öppningen med en stor 
loska. Det är ett slags besvärjelse och 
en koll på mitt eget tillstånd. Lyckas 
jag kommer det att gå bra att skriva un-
der dagen. Om pärlan inte sitter? Tja, 
då skriver jag ändå, säger han.

Och att döma av Ernst Brunners 
omfattande produktion – han har gett 
ut ungefär en bok om året de senaste 30 
åren – går den rituella morgonproce-
duren mestadels bra. 

På hans skrivbord ligger nu ett tjockt 
och nyligen avslutat manuskript med ti-
teln Det feta hjärtat, en kommande ve-
tenskaplig bok om Jacob Jonas Anckar-
ström och mordet på Gustav iii. Om 
några veckor ska det lämnas till förlaget, 
han är klar i god tid.

Till boken har det gått åt fyra kulspets-
pennor med smal udd och fyllda med 
svart bläck, upplyser Brunner. Han skri-
ver nämligen till en början för hand och 
pikturen är obegripligt minimal. Manus-
kripten är dessutom fyllda med rutor, 
linjer och ser på håll ut som en samling 
svarta, stiliserade träd tecknade i tusch. 
Det är inte förvånande att några av hans 
handskrivna manussidor för några år se-

» Jag tycker själv att jag har bra 
smak och lyckligtvis sammanfaller 
den med min hustrus«

NAMN: Ernst Brunner.
ÅLDER: 59.
BOR: I hyreslägenhet på Maria-
berget på Södermalm i Stock-
holm.
FAMILJ: Gift med Anna Maria. 
Har tre utflyttade barn – Edit, Leo-
nard och Molly i åldrarna 20-25 år.
YRKE: Författare, doktor i littera-
turvetenskap.
BAKGRUND: Uppvuxen i Tullinge 
med österrikiska föräldrar. Slog ige-
nom med romanen Kocksgatan 1991. 
Har förutom ett stort antal dikt-
samlingar och romaner även skrivit 
biografier om Edith Södergran och 
Carl Michael Bellman. 
AKTUELL MED: Utkom i höstas 
med romanen Hornsgatan. Har nyli-
gen avslutat en vetenskaplig bok 
om Jacob Johan Anckarström. Tur-
nerar under våren med rockartisten 
Sulo som tonsatt Brunners dikter.
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dan trycktes som en upplaga grafiska 
blad och ställdes ut på konstgalleri.

I Ernst Brunners arbetsrum är det 
var sak på sin plats samt ordning och 
reda som gäller.

– Jag tror att omgivningen och i syn-
nerhet hemmet är en manifestation av 
vårt inre. Själv är jag en välorganiserad 
människa och min livsföring präglar 
också mitt arbetsrum där jag oftast till-
bringar tio timmar om dagen. Men 
samtidigt tycker jag att det är lite pin-
samt att det är så städat. En fri konstnär 
ska ju vara lite bohemisk och gärna ha 
en whiskyflaska i skrivbordshurtsen.

En stund senare visar det sig att 
Ernst i stället för den där whiskypavan 
har ett helt gäng munspel (jovisst, han 
har spelat blues) i andra skrivbordslå-
dan uppifrån räknat. 

Ernst Brunners arbetsrum är fullt av 
fascinerande föremål, kring de flesta 
finns det mustiga skrönor som inte säl-
lan återberättas i hans böcker. 

Inuti ett glasskåp från Ikea, som 
pimpats med svart färg och nya knop-
par, trängs märkliga ting. Här finns 
bland annat fallosliknande arkeologis-
ka fynd, en originalutgåva av Den unge 
Werthers lidanden, en nyckelring med 
en kopia av kopparkulan som dödade 
Karl xii och en koboltblå Alfi-termos 
som är en gåva från författarkollegan 
Kerstin Thorvall. Med mera.

– Jag skulle kunna hålla fördrag om 
alla prylarna i skåpet men då kommer 
vi aldrig härifrån, säger Ernst men näm-
ner ändå att några av sakerna har han 
hittat under sina långa fotvandringar.

I vår är det dags igen. Då kommer han 
att göra en två månaders ensamvandring 
på höga höjder i bland annat Cypern, 
Kreta, Korsika, Provence och Schweiz.

– Det händer något när man knatar. 
Jag rensar huvudet, kommer till rätta 

» Min livsföring präglar också mitt arbetsrum där jag oftast 
tillbringar tio timmar per dag«
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med mig själv och tror till och med att 
jag blir en bättre människa. Kanske är 
det för att fotsulorna masseras, en zon-
terapi som påverkar hjärnan. När jag 
vandrar blir de flesta tankar oviktiga, 
liksom uttrampade. Jag uppfylls av en 

påtaglig närvarokänsla i helheten, av 
något större än jag själv. 

Det fungerar ungefär på samma ut-
rensande sätt med löpning, menar 
Brunner. Han springer därför alltsom-
oftast en runda kring Riddarfjärden. 
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En sväng som han för övrigt avslutar 
med att pusta ut och hålla ett låtsastal 
till stockholmarna på Monteliusvägens 
högsta punkt.

– Vad jag säger beror på dagsformen 
och vad jag har inombords. Det är 
spontant påkommet och bortglömt.

Ernst och hans hustru Anna Maria 
bor i en femrummare om 116 kvadratme-
ter i kulturreservatet Mariaberget på Sö-
der i Stockholm. De tre barnen har flyt-
tat hemifrån. Det finns numera gott om 
plats och utrymme för två arbetsrum – 
båda med storslagen panoramautsikt. 

Delar av huset är byggda 1728 och var 
till en början en tobaksfabrik. I sovrum-
met syns den ursprungliga muren: 70 
centimeter tjock, ojämn och vitmenad.

– Rummet var tidigare ett förråd 
med takfönster som jag byggde om. 
Nu är det enkelt, trivsamt och lagom 
svalt på natten. Takfönstret och muren 
ger lite av en kapellkänsla.

Ernst har även snickrat egendesig-
nade garderober i hallen. Dessutom 
har han fixat till bokhyllorna, som klär 
väggarna från golv till tak i vardags-
rummet, med nya lister och färg. 

Köket är en kvarleva från 70-talet som 
snart kommer att renoveras med nya vit-
varor, rymligare skåp och nytt golv. 

Brunners inredningsfilosofi är enkel: 
Man samlar på det man gillar och se-
dan får det vara kvar.

– Jag tycker själv att jag har bra smak 

och lyckligtvis sammanfaller den med 
min hustrus, sammanfattar han saken.

Förutom den storslagna vyn över 
Stockholm så har lägenheten, på mot-
satta sidan, fönster mot en stor innergård 
med en fantastisk trädgård där det växer 
så det knakar långt in på kalla hösten.

Under den mörka årstiden tänder 
grannen och skådespelaren Pia Johans-
son levande ljus i träden varje kväll på 
slaget sex.

Ett gammalt cykelförråd på gården 
har gjorts om till ett orangeri och vin-
terbostad för gårdens ömtåliga kruk-
växter, bland annat en trädstor fuchsia, 
en blommande kamelia och en gigan-
tisk pelargon.

– Här i orangeriet sitter jag ibland på 
helgerna och dricker retsina med min 
grekiske granne, berättar Brunner.

Några kliv utanför den frodiga inn-
ergården ligger den dånande Hornsga-
tan med sina ständiga bilkaravaner, 
många krogar och mäktiga människo-
myller.

Om denna avgasfyllda och bitvis 
glåmiga gata har Ernst Brunner skrivit 
sin senaste roman Hornsgatan, en trä!-
säker samtidsskidring med närmast 
Strindbergskt schvung.

Brunner har bott på Mariaberget se-
dan 1980 och känner sina kvarter utan 
och innan. Han rör sig dagligen i strå-
ken runt Hornsgatan.

Han besöker exempelvis gärna Bok-

» Jag tror att omgivningen och i synnerhet 
hemmet är en manifestation av vårt inre«
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