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Biobibliografi 

1953 

Föds den 17 augusti i byn Nitzkydorf i Banatdistriktet i västra Rumänien. Föräldrarna tillhör 

landets tyskspråkiga minoritet. 

1973-1976 

Studerar tysk och rumänsk litteraturvetenskap vid universitetet i Timişoara. Står nära 

Aktiongruppe Banat, en krets av unga tyskspråkiga författare som kämpar för yttrandefrihet i 

Rumänien. Börjar skriva. 

1977-1979 

Arbetar som översättare i en maskinfabrik, men avskedas då hon vägrar samarbeta med 

rumänska säkerhetspolisen Securitate. Försörjer sig sedan som skollärare. 1978 färdigställer 

hon sin första roman som blir liggande på förlaget i fyra år före utgivningen. 

1982 

Debuterar äntligen i Rumänien med novellsamlingen Niederungen (Flackland, 1985), som 

dock ges ut kraftigt censurerad. 

 

 



1984 

Utkommer med Druckender Tango. Samma år utges den ocensurerade versionen av 

debutboken i Tyskland. På bokmässan i Frankfurt kritiserar hon offentligt diktaturen i 

Rumänien och förbjuds därefter att publicera sig i hemlandet, där hon utsätts för övervakning 

och upprepade förhör. 

1986 

Ger ut Der Mensch ist ein groβer Fasan der Welt (Människan är en stor fasan på jorden, 

1987). Boken skildrar en tyskspråkig familj i Rumänien i väntan på utresetillstånd till 

Västtyskland. 

1987 

Emigrerar till Västberlin med sin man, författaren Richard Wagner. 

1987-1994 

Ytterligare sex böcker publiceras – bland andra Barfüβiger Februar (Barfota februari, 1989), 

Reisende auf einem Bein (Resande på ett ben, 1991) och Der Fuchs var damals schon ein 

Jäger (Redan då var räven jägare, 1994). Utkommer 1994 med romanen Herztier (Hjärtdjur, 

1994) för vilken hon får ta emot EU:s litteraturpris. 

1995 

Blir ledamot i Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung i Darmstad. 

1997 

Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet publiceras. (Idag hade jag helst inte velat träffa mig 

själv, 2007). 

2003 

Låter trycka essäsamlingen Der König verneigt sich und tötet (Kungen bugar och dödar, 

2005). Essäerna handlar om ”den långa rädslan” som sträcker sig genom historien och präglar 

hela samhällen. 

2005 

En andra bok med collagepoesi utges: Die blassen Herrenmit den Mokkatassen. Dikterna är 

tidningsklipp av ord sammansatta till nya meningar och bilder. 

2008 

Besöker Bokmässan i Göteborg. 

 



 

2009 

Ger ut Atemschaukel (Andningsgunga, 2009). Tilldelas Nobelpriset i litteratur. I sin 

prismotivering skriver Svenska Akademien att Müller ”med poesins förtätning och prosans 

saklighet tecknar hemlöshetens landskap”. 

Källor: Svenska Akademien, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet & Upsala Nya Tidning. 

Utställningen har sammanställts av: Mirka Bialecka, utställningskommissarie; Xtina Wootz, 

grafisk utformning, samt Lars Björdal, scenografi och montage. I förberedelsearbetet har 

även Kart- och bildenheten och Reproenheten deltagit. 

 



 



 



 

 

 

 


