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Fyra par händer som tillhör fyra Nobelprisbelönta  
författare. Fantastiskt fina bilder, tycker vi.
Kan du lista ut vilka författare händerna tillhör? Under andra världs

kriget blev författa
ren tillfångatagen av 
amerikanerna och 
satt i fångläger. 
I genombrotts
romanen har huvud
personen stor hjälp 
av ett slags instru
ment. Syftet med 
författarens verk 
var ”att skriva mot 
glömskan”. Han fick 
Nobelpriset 1999, en 
del av motiveringen 
löd: “För att i mun
tert svarta fabler ha 
tecknat historiens 
glömda ansikte”.

Innan den här författaren fick sitt Nobel
pris var hon mest känd för att ha skrivit 
romanen som låg till grunden för Michael 
Hanekes film Pianisten. När hon fick sitt 
Nobelpris hände två saker: 1. Författaren 
var inte kapabel att ta emot sitt pris själv, 
på grund av stark social fobi. 2. En leda
mot lämnade Akademien i protest, med 
motiveringen att ”priset var ödelagt” nu.  

HAR DU REDAN LISTAT UT VEM 
HÄNDERNA TILLHÖR? OM INTE, 
FINNS SVAREN PÅ NÄSTA SIDA.

Den här författaren har inte 
bara skrivit romaner, poesi 
och essäer, han var också 
en av manusförfattarna till 
Wim Wenders film Himmel 
över Berlin från 1987.  
Valet att ge författaren  
Nobelpriset var inte helt 
okontroversiellt, vissa 
kritiker hävdade att han 
inte tagit tillräckligt mycket 
avstånd från grymma brott  
i Europas historia.
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Den här författaren har själv sagt 
att hon skulle bli ”sinnessjuk” ifall 
hon inte skrev, men skrivandet har 
haft sitt pris: På grund av att hon 
riktade kritik mot den korrupta 
kommunistregimen i hemlandet 
Rumänien tvingades hon mot 
slutet av 80talet i landsflykt. Hon 
är numera verksam i Berlin, har 
kasserat in ett dussintal stora 
priser. Nobelpriset fick hon för tio 
år sedan.
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     ”Arbetar 
helst i 
gryningen”
ELFRIEDE JELINEK är pianist och 
skriver som hon spelar, lika snabbt 
som hon kan tänka. Hon stiger upp 
i gryningen och skriver i två–tre 
timmar, därefter dalar energin 
brant. Resten av dagen släpar hon 
sig runt som en ”trött fluga”. Hon 
gör långa skrivuppehåll, ibland 
 flera månader. Sedan kommer 
 perioder där hon grips av ett slags 
ursinne och inte kan slita sig från 
datorn. Början på text är alltid svå-

”Dikterna 
skrivs med  
fjäderpenna”
GÜNTER GRASS skrev sina 
texter för hand och alltid med 
den obligatoriska pipan i vänster 
hand. Renskrev gjorde han på sin 
gamla Olivetti. För prosa använde 
han reservoarpennan, men sina 
dikter formade han med de spröda 
linjerna bara en fjäderpenna kan 
ge. Han skrev vid sin ståpulpet och 
han skev högljutt, det vill säga han 
tuggade sina meningar, spottade 
ut dem, och tuggade igen tills de 
låg rätt i munnen. Litteratur var 
enligt  honom en muntlig process 
med djupa rötter i berättarkonsten. 
Skrivandet var lustfyllt, spännan-
de, ja närapå erotiskt. Ju äldre han 
blev, desto mer uppskattade han 
glädjen skapandet gav honom.

     ”Rätt ord 
kommer  
under  
promenader”
Bara när han skriver känner sig 
PETER HANDKE helt i sin mitt. 
Han behöver aldrig leta efter 
orden. Skulle ett kännas fel i 
manuskriptet går han ut i sko-
gen och där, under promenaden 
kommer rätt vokabel till honom. 
Väl inne i ett arbete finns texten 
i hans medvetande dag som 
natt. Det händer att han ligger 
sömnlös, men det stör honom 
inte. Tvärtom. Då tänker han. 
Och på morgonen när han sätter 
sig vid skrivbordet kommer 
orden av sig själva. Han älskar 
trädgårdsarbete, händerna är 
stora, valkiga, och bär spår av 
jord. En tid levde han utan fast 
adress, och sedan dess skriver 
han mestadels för hand.

rast, innebär förtvivlan och ångest. 
En bit in i texten är det nästan som 
att den skriver sig av sig självt, och 
arbetet omvandlas i ren passion.  
Den viktigaste meningen i en bok är 
enligt henne den sista. 

”Skriver med de 
billigaste pennorna” 
HERTA MÜLLER använder datorn, 
men också de billigaste bläck- och 
tuschpennor hon kan hitta. I Rumä-
nien där hon växte upp fanns inget 
urval, ofta brukade hon snatta både 
papper och pennor på fabriken där 
hon jobbade. Får hon en dyr penna 
i handen tappar hon alltid bort den. 
Tänker att den är hon inte värd.  

Allt hennes skrivande grundar sig 
i självupplevda händelser. Att börja 
på en bok är alltid en pärs. Hon 
känner ångest över att dras med 
av det förflutna, rädsla att nerverna 
ska trasas sönder. 
Å andra sidan, skulle hon inte 
skriva hade hon kanske förlorat 
förståndet.
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HALLÅ DÄR!

Herlinde Koelbl, 
som tagit
Nobelbilderna 
här intill
Vid 40 började hon fotografera, 
idag är hon en av Europas största
och hon tänker inte sluta arbeta.

l Att hon är 79 märks inte. Med 
sprakande röda lockar och moderiktig 
jacka i samma nyans går Herlinde 
Koelbl med spänstiga steg mot sin 
svarta BMW. Under småprat i bilen 
på väg mot 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. Man avtrubbas själsli-
gen om man slutar jobba. 

Denna kvinna har fått epitetet 
fenomen, och hennes fotografi 
beskrivs som ”en uppslagsbok om 
laster och begär, hopp och rädslor, 
glädje och svårmod”. Ursprungligen 
var hon modedesigner. Efter att ha 
gift sig och uppfostrat fyra barn fick 
hon vid fyrtio en kamera i present. 

– Då hittade jag hem. Jag visste på 
en gång att fotografi var min framtid. 

Efter några snåriga omvägar kom 
framgången snabbt. Herlinde produ-
cerade själv en artikel, traskade upp 
till Stern som köpte den och publice-
rade sjutton sidor. Och på den vägen 
fortsatte det. Uppdragen från New 
York Times, Die Zeit och Stern trillar 
in. Hon har producerat ett flertal 
filmer, minst två dussin böcker och är 
flerfaldigt prisbelönad. 

Alltid och utan undantag avbildar 
hon människor. Varför?

– För att människor är det mest 
spännande och svåra som finns. De är 
oberäkneliga, bär på hemligheter, livs-
öden. I mötet med en annan människa 
kan det kort uppstå en närhet man 
aldrig kunnat förutse. Nästan ett 
igenkännande. Andra gånger är det 
som att brottas i tanken. 

Vi har kommit hem till Herlinde. 
Det är en ära, får jag veta. Tyska 
journalister tar hon uteslutande emot 

på kaféer. Vi sitter tätt emot varan-
dra i hennes rymliga ateljé. 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 utåt när det gäller henne 
själv. Ofta svävar hon på svaret. Den 
psykologiska biten i hennes arbete 
framhåller hon dock gärna.

– Det är en själslig utmaning och 
jag älskar det. Att fundera över hur 
jag ska omsätta mina idéer, och det 
är de som söker mig, aldrig tvärtom, 
säger hon med emfas. De finns där 
hela tiden, ibland väntande i åratal 
på att bli realiserade. 

Ett sådant projekt var boken  
Schreiben, som vi visar här, där hon 
porträtterade fyrtiofem författare. 
Alla tillhörde toppskiktet i de tyskta-
lande länderna. Fyra av dem är i dag 
Nobelpristagare. Inför varje möte 
hade hon läst samtliga verk av res-
pektive författare, ett mastodont- 
arbete. Hennes tanke var, att man 
alltid talar om författares intellekt, 
men hur går själva skrivprocessen 
till? Och med vad skriver de? Och hur 
ser händerna ut som materialiserar 
deras inre? Med hjälp av futtiga 29 
bokstäver. Att få mötena till stånd 
var ofta som att gå på dagsskör is. 
Elfriede Jelinek, känd för sin 
oerhörda skygghet, lämnade återbud 
gång på gång. 

– Gemensamt för nästan alla 
författare var att de upplevde euforis-
ka tillstånd under skrivandet, ibland 
med en intensitet som suddade ut 
både tid och rum. l
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