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Günter	Grass
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Vad händer med politikers ansikten efter 
många år vid makten? Hur ser de författar-
händer ut som förvandlar bokstäver till 
poesi, tankar, romaner? Herlinde Koelbl 
menar att människors yttre kan avslöja 
något av deras inre. Möt en av Tysklands 
mest välrenommerade fotografer. 
TEXT OCH PORTRÄTTFOTO: MaRiannE WEsTERlund   FOTO: HERlindE KOElbl

Kroppsspråk

Den	tyske	författaren	och	1999	års	nobelpristagare	i	litteratur	Günter	Grass	har	bland	mycket	annat	skrivit	romanen	Blecktrumman.	
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tt hon är sjuttiotre ser man verkligen inte. 

Med sprakande rött hårsvall iklädd mode

riktig jacka i samma nyans, går Herlinde 

Koelbl med spänstiga steg mot sin svar

ta BMW. Under småprat i bilen på väg 

till hennes hus i Münchens utkanter 

kommer vi in på temat ålder.

– Tror du Picasso slutade måla bara för att han blev 

äldre, frågar hon retoriskt. Som konstnär går man inte i 

pension. Slutar man jobba avtrubbas man själsligen.

Så blev det här mötet då äntligen av. I månader har jag 

jagat kvinnan vars fotograÀ beskrivits som ”en uppslags

bok om laster och begär, hopp och rädslor, svårmod och 

lättsinne”. Hennes projekt är alltid olika, men har en röd 

tråd – människor. 

Herlinde är utbildad modedesigner. Efter att ha gift sig 

och uppfostrat fyra barn Àck hon vid närmare fyrtio en 

kamera i present. 

– Det var som att komma hem. Jag visste på en gång att 

fotograÀ var min framtid. 

En kort tid av sökande på snåriga småvägar följde, men 

framgången kom snabbt och karriären började på topp. 

Herlinde producerade själv en artikel, traskade upp till 

Stern som köpte den och publicerade den på sjutton sidor. 

Och på den vägen fortsatte det. Trots att hon bara arbetar 

ensam och aldrig varit knuten till någon tidning, har upp

dragen från New York Times, Die Zeit och Stern trillat in 

regelbundet. Hennes utställningar har vi sats nationellt 

och internationellt. Hon har producerat ett Áertal Àlmer, 

minst två dussin böcker och är Áerfaldigt prisbelönad. Det 

kanske Ànaste priset, Bundesverdienstkreuz, som är Tysk

lands enda statsorden, mottog hon 2009.

Mänskliga möten

Vi har kommit hem till Herlinde. Det är en ära, får jag 

veta. Tyska journalister tar hon uteslutande emot på café

er. Jag får lova att inte skriva var eller hur hon bor. Vi sitter 

tätt emot varandra i Herlindes rymliga arbetsrum, utanför 

det öppna fönstret porlar en japansk damm. Att intervjua 

henne är inte lätt. Kvinnan som är känd för att locka fram 

andra ur sina revir, visar taggarna när det gäller henne 

själv. Hur hon lyckas komma så nära människorna hon 

avbildar, hur hon får kontakt med berömda personligheter 

eller hur hon sätter ljus svarar hon bara svävande på. Det 

är det psykologiska, tanken bakom arbetet hon vill fram

hålla.

– Varje tema är en själslig utmaning. Jag älskar utma

ningar, att göra något nytt, att fundera över hur jag ska 

omsätta mina idéer.

Idéerna söker henne, inte tvärtom, säger hon med 

emfas. Hon behöver aldrig fundera på jobbuppslag. De 

Ànns där hela tiden, ibland väntande i åratal på att bli 

realiserade. Ibland handlar det om ren fotograÀ, ibland 

om text och bild. Ibland fotograferar hon i färg, andra 

gånger i svartvitt. Eller så Àlmar hon. Men alltid, utan 

undantag, porträtterar hon människor. Varför?

– För att människor är det mest spännande och svåra 

som Ànns. De är oberäkneliga, bär på hemligheter, livs 

öden… I mötet med en annan människa kan det för en 

kort stund uppstå en närhet man aldrig kunnat föreställa 

sig. Ett igenkännande. Andra gånger liknar närmandet en 

mjuk kamp, nästan som att brottas i tanken. 

I maktens spår

”Spuren der Macht”, I maktens spår, är ett av Herlindes 

mest uppmärksammande projekt. En gång per år i femton 

års tid porträtterade hon ett antal högt uppsatta politiker. 

Bara för att hon var nyÀken. Skulle makten förändra dem? 

Och i så fall, vad skulle hända med deras utseenden? Skul

le man kunna se framgången, ansträngningen, stressen i 

deras ansikten, i deras kroppsspråk?

– Människor berättar hur de mår med kroppen, säger 

Herlinde och rycker sin stol än närmare min. Med ord kan 

man ljuga. Kroppen ljuger sällan.

En av politikerna var Angela Merkel. På den första bild 

en ser man en ung, blyg kvinna som tittar in i kameran 

under lugg. Efter fyra år har hennes stela, lite kantiga håll

ning blivit mer upprätt och blicken självsäkrare. 

– I motsats till Gerhard Schröder eller Joschka Fischer 

var hon aldrig fåfäng, solade sig aldrig i glansen. 

Herlinde visar mig den sist tagna bilden av Angela Mer

kel. 

– Titta här. Ingenting av hennes inre syns. Med åren lär 

de sig till fulländning att aldrig blotta sig.

A
Angela	Merkel.	1991	och	2006.

Utrustning
Leica R9 med 24, 35 

och 100 mm objektiv.

Leica S2 med 35 och 

70 mm objektiv.

”Spuren det Macht” 

och ”Jüdische Portrait” 

är tagna med en ana-

log Hasselblad.
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Elfriede	Jelinek,	författare	från	Österrike	och	nobelpristagare	i	litteratur	2004.
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NunnaBiskop
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DomareGeisha
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Författarinnan Grete Weil 
 Óyttade till Nederländerna 
1935, dit hennes make Edgar 
emigrerat redan vid nazister-
nas maktövertagande två år 
tidigare. Han dog i koncentra-
tionsläger 1941, och Grete 
 levde gömd i Nederländerna 
från 1943. Hon återvände till 
Tyskland 1947. 
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Politikerbilderna är uteslutande fotograferade i svart

vitt. Färg skulle ha gett oviktiga ting uppmärksamhet. En 

vit bakgrund användes genomgående. Ingen av de avbil

da    de Àck fotoregi. Det ger hon aldrig.

Med handen som verktyg

Var sitter författare när de skriver, när de är mitt inne i en 

skapande process och försöker åskådliggöra sin inre värld 

med hjälp av futtiga tjugonio bokstäver? Och, kanske mest 

intressant, hur ser deras händer ut? 

I Áera års tid uppsökte Herlinde fyrtiofem författare från 

de tysktalande ländernas toppskikt. Före varje möte hade 

hon läst samtliga verk av respektive författare, ett masto

dontarbete. Att få mötena till stånd var ofta som att balan

sera på lina.

– Elfriede Jelinek, känd för sin oerhörda skygghet, läm

nade återbud gång på gång. Titta på hennes Àngrar. Man 

ser att hon är pianist. Hon skriver som hon spelar, i ett 

rasande tempo. Man talar alltid om författares intellekt, 

men ingen tänker på händerna som materialiserar deras 

tankar. Och med vad skriver de?

Günter Grass skriver sina texter först för hand och sedan 

på sin gamla Olivetti får jag veta. För prosa används reser

voarpennan. Dikter skriver han med de spröda linjer bara 

en gås eller svanfjäder ger. Alltid med den obligatoriska 

pipan i vänster hand. Peter Handke levde långa perioder 

utan fast bostad och vande sig vid blyertspennan. Sedan 

dess skriver han alltid för hand. Han älskar trädgårds

arbete, händerna är valkiga, stora, bär alltid spår efter jor

den han grävt i.

Ett levande ansikte

Herlinde har levt långa perioder i USA. Hela tiden förknip

pades hennes hemland med förintelsen. Där föddes idén 

till hennes kanske vackraste men också mest plågsamma 

projekt ”Jüdische Portrait”, Judiska porträtt. 

– De bilder vi oftast minns när vi tänker på 1900talets 

judeförföljelser visar människomassor, berg av lik, men 

inga individer. Jag ville ge de här människorna ett ansikte. 

På åttiotalet porträtterade hon under en fyraårsperiod 

en kulturell judisk elit som visade vad Tyskland hade för

lorat. Den äldste var då 94, den yngste 70. Det var inte 

Áykten eller tiden i koncentrationsläger hon ville återge, 

hon ville ta upp essentiella frågor om judisk identitet, 
 anti           semitism, hemhörighet och gudstro. Utställningen 

visade en dialog i text och bild.

– Besökarna skulle fokusera på det viktiga. Det var stora 

svartvita porträtt bredvid texttavlor med utsagor som Hat 

är en bumerang och Hat förstör en själv. 

Den skeptiska blicken hos författaren Grete Weil fängs

lar. Hennes vita hår och otaliga rynkor berättar om ett hårt 

liv. Hon säger: ”Man lever inte fyra år under dagligt döds

hot utan att det sätter spår. ”

– Projektet var ett oerhört viktigt arbete. Dessa männis

kors psyken engagerade mig till det yttersta. I åratal. Jag 

drömde om dem natt efter natt. Sådant glömmer man 

 aldrig.

Identitet

På de båda bilderna syns samma kvinna i två skepnader. 

Till vänster en nunna i svartvitt dok. Hållningen är rak, 

ansiktsuttrycket milt, men allvarligt. Till höger ser man 

henne i fritidskläder, en leende, korthårig kvinna, som lätt 

skulle försvinna i mängden. Visar någon av bilderna vem 

hon egentligen är?

”Kleider machen Leute”, Kläder gör människan, är Her

lindes senaste projekt. Lika schablonmässig som titeln, lika 

tankeväckande dess budskap. Sjuttio bilder av människor 

från fem olika länder visar samma person i yrkes och fri

tidskläder. Tankar om identitet, jag eller rollspel väcks.

Bilderna är två meter höga och i färg, eftersom färg är 

väsentligt när det gäller yrkeskläder. Bakgrunden är grått 

neutral. Arbetet resulterade i en bok och utställning som 

under sommaren visats i Tyskland och Moskva. 

– När jag hängde utställningen slog det mig att perso

nerna höll huvudet tre centimeter högre i tjänstekläder. 

Deras personlighet försvann, men de uppträdde säkrare. I 

fritidskläder log de mer, nästan bemödade sig om att bli 

omtyckta, som om respekten för dem hörde ihop med uni

formen. Vi gör oss en falsk bild av vårt ”sanna jag”, om vi 

tror att det inte hör samman med den yrkesmässiga biten. 

Själv bär Herlinde inget uniformt. Det skulle i så fall 

vara håret. Alltid rött, alltid lockigt, alltid uppsatt i samma 

frisyr. År efter år. ■

Den österrikiske författaren Simon Wiesenthal överlevde tolv koncentrationsläger under andra 
världskriget och har genom sitt arbete med dokumentation av nazistiska krigsförbrytelser 
 bidragit till att många ansvariga för förintelsen kunnat ställas inför rätta.

’’ De bilder vi oftast minns när         vi tänker på 1900-talets jude-
förföljelser visar människo-
massor, berg av lik, men inga 
individer. Jag ville ge de här 
människorna ett ansikte.
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