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Carl Undéhn, frilansjournalist och
fotograf med Hamburg som bas

I Tyskland finns ingen
nummerlapp
GÄSTKRÖNIKA

I Sverige odlar vi gärna en bild av Tyskland som ett ordningens land. I
städerna står alla i raka led i !väntan på nästa buss eller sin tur i kassan.

Tydliga skyltar visar ofta och överallt vad
som är tillåtet och tysken följer naturligtvis
dekreten till punkt och pricka. När han sedan
kommer hem roar han sig med att sortera
papper i prydliga pärmar och till helgen
unnar han sig en ny fin stämpel.

Lite tillspetsat kanske, men det är knappast
en överdrift att vi gärna ser på grannen i
söder som ett land befriat från kaos.

Inget kunde vara mer fel.

Jag bor sedan sex år i Tyskland och det
dröjde inte länge innan jag !insåg att det här
är den starkes lag som gäller. Den som
skriker högst och mest går oftast vinnande ur
den eviga kamp som kallas !Vardagen.

Att Japan är så välorganiserat förklaras ofta
med att landet är trångt. I Tyskland råder
samma problem, men här har man helt enkelt
valt en annan väg. För utan armbågar och
hög röst blir endast smulorna kvar på
kakbordet i ett land där det bor 80 miljoner !-
människor på en yta mindre än Sverige.

För den timide svensken som inte är van vid att behöva hävda sig i en folkmassa
kan det första mötet med denna kultur bli en smärre chock. Den som i åratal fått
höra talas om tysk effektivitet och för första gången ger sig ut på landets hyllade
Autobahn förstår snart vad jag menar.

Visst är det effektivt, men är du inte snabb nog har du snart en brunstig Mercedes
tätt bakom dig som blinkar med helljusen.

Det ska tolkas som ett ”Ur !vägen, här kommer JAG!!!!”.

När jag nyligen kom tillbaka efter en lång sommarsemester i Sverige påmindes jag
direkt om vilka förhållanden som råder här. När det var dags att bunkra upp
kylskåpet igen var jag inte på min vakt. Kanske hade jag förlorat instinkten efter
veckorna i Sverige. Med varukorgen i handen, väntande på min tur i kassan,
slinker en välklädd och nyfriserad dam helt enkelt förbi.

Bara så där.

Kanske var hon stressad, kanske väntade någon på henne utanför tänkte jag och
frågade:

– Ursäkta, har du bråttom någonstans?

Förvånat tittade hon upp och svarade med ett kort ”Nej, hurså?”.

Som så ofta annars här hittas förklaring på fenomen också i språket. För det är
knappast en slump att det på tyska finns ett ord för detta, nämligen
Ellenbogengesellschaft. Det kan översättas med egoistiskt armbågssamhälle och
blev årets ord 1982.

Ett uttryck för vår svenska nummerlapp finns däremot inte.

Kanske är det ändå just den kaotiska trängseln som ligger till grund för det stora
turistiska utbytet våra länder emellan. Tyskarna flyr till Sverige för att uppleva
lugn – och kanske ordning. Samtidigt invaderas Berlin varje helg av tusentals
svenskar i jakt på kultur, äventyr – och kaos.

För ibland vill vi nog alla känna oss lite fria och slippa ta en nummerlapp.

Carl Undéhn

Pole and Fitness Studio
Alla nya kunder får 500kr i rabatt.
Anmäl dig här

KundserviceKundservice PrenumereraPrenumerera E-tidningenE-tidningen WebbshopWebbshop AnnonseraAnnonsera Logga inLogga inSkaffa kontoSkaffa konto

Rekommendera Bli den första bland dina vänner att rekommendera detta.

Mest lästa
1. Slogs medvetslös med baseballträ
2. Allergin tog 16-åriga Elins liv
3. Krånglig väg att bli mamma
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Var den första att
kommentera »

KULTURKRÖNIKOR

När börjar våra liv?
Lasse Ekstrand läser en bok om ”små barn och deras föräldrar”
och funderar kring vad som gör en människa, kring

psykoanalysens icke fördömande perspektiv och den kognitiva beteendeterapins
segertåg.

KULTURKRÖNIKOR

I Tyskland finns
ingen nummerlapp

I Sverige odlar vi gärna en bild
av Tyskland som ett ordningens

land. I städerna står alla i raka led i väntan på nästa
buss eller sin tur i kassan.

KULTURKRÖNIKOR

Vad är verklighet, vad är
fiktion?

Är dikten bättre än verkligheten? Nog kan det tyckas så.

KULTURKRÖNIKOR

FRÅN MIN DANSKA HORISONT II

Varför har inte Sverige en von
Trier?

Ett inslag i utmärkta kulturkanalen DR K om Lars von Triers
kommande film. Med sitt sedvanliga, sardoniska solvargsgrin

påkopplat genrebestämmer han den som ”porrfilm”. Det skulle vara i Sverige, det!

KULTURKRÖNIKOR

Läsa för livet
Pappa, 98, i telefon: "I dag har
jag läst 50 sidor Torgny

Lindgren".

KULTURKRÖNIKOR

Konsten att ge attan i pinnen
Permission från tankedisciplineringsanstalt, meningslösa möten
och annat själsdödande otyg.
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KULTURKRÖNIKOR
We Lake You!

Har man vatten har man allt. Vi åker ner norrifrån och utsikten
är bedövande vacker, stupar så brant att hårnålskurvorna nära

rätas ut.

KULTURKRÖNIKOR

Tänka fritt om Gävle är stort –
tänka rätt är större

Bara att säga att man är stolt över Gävle räcker inte, menar
Lasse Ekstrand som inte förstår sig på Arbetarbladets kampanj

där man ska redovisa 50 skäl att vara just det.

KULTURKRÖNIKOR

Gävle – en dålig kulturstad?
 Gävle är, om man tittar på siffrorna, en dålig kulturstad.

KULTURKRÖNIKOR

Nu kan alla läsa vid Harvard
Nu kommer MOOC! Uttytt Massive Open Online Courses.
Erbjuds av prestigelärosäten som MIT, Harvard och Berkeley.

KULTURKRÖNIKOR

Vi ska inte ha det så här
Kulturredaktör Lisa Pehrsdotter bloggar nu på
blogg.gd.se/kulturredaktionen och under den här vinjetten

publiceras delar av bloggtexterna.

KULTURKRÖNIKOR

En dag att läsa
Varför läser du?
Frågan är enkel att svara på: För att jag måste.

KULTURKRÖNIKOR

MÖT GEFLE DAGBLADS NYA KULTURREDAKTÖR

Vi vill göra en
kultursida att älska
och reta sig på

Att få ansvaret för en anrik
kultursida som Gefle Dagblads

är stort. Det finns ett arv att förvalta, det finns en
tradition att bygga vidare på, en historia av viktig
opinionsbildning och av utrymme för olika röster.
 

KULTURKRÖNIKOR

Kärleksröda
rädisor - och en
ond armé av ogräs

Det är med rädisor som med
kärlek: utan näringsrik jordmån

så dör de. I alla fall haltar växtligheten betänkligt.

KULTURKRÖNIKOR

Hvad vilja Social-
demokraterna?

”Hvad vilja Socialdemokraterna?” frågade sig August Palm
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09:00  Jag minns mitt 40-tal

10:00 Simning: VM

12:00  Engelska Antikrundan

12:50  Kobra

13:20  Den stora kustresan

10:00  Rapport

10:05 En enkel tur och retur

11:00  Rapport

11:05  Vi är alla artister

12:05  Rapport

09:00  Top model England

10:00 Top model

11:00  Top model

12:00  Top model

13:00  Top model

07:35  Go Mojje

07:58 Nyhetsmorgon

11:30  Postkodlingo

12:00  Lotta på Liseberg

13:25  Modern family

09:30  No ordinary family

10:25 So you think you can dance

12:15  Smother

14:05  Off the map

15:00  Wipeout US

09:30  Speeders

10:00 Amazing race

11:00  Fear factor USA

12:00  Fear factor USA

13:00  Community

08:00  Världens strängaste föräldrar

11:00  CBS 60 minutes

11:55  Förlorad skönhet – Katies vän…

12:55  Specialister på fuskbygge

13:50  Mannen från Mallorca

08:55  Flipping out

09:55 Million dollar listing

10:50  Restoration home

12:00  Top chef masters

12:55  Monk

» Visa fler program/kanalerJust nu

däruppe i päronträdet. Frågan var retorisk, svaret självklart.

KULTURKRÖNIKOR

Med en pinne kan
man göra mycket...

Ja, det vet man ju hur det är.
Ungar av i dag ska bara ha och

ha. Själva fick vi nöja oss med kottar och pinnar att -
leka med.

KULTURKRÖNIKOR

Tack Maria! Tack Lily!
Vi kan kalla henne Lily. Ett föredöme, tänker jag en dag som
denna internationella kvinnodag med Maria Svelands nya bok

”Hatet” i knät.

KULTURKRÖNIKOR

Varumärke? Verkligen?
Lasse Ekstrand ser hur en trygg utmaning tar plats bredvid
fåniga ”Välkommen ombord”.

KULTURKRÖNIKOR

Rör inte Rådhuset!
Någon viskar att alla politiker i kommunstyrelsen är helt överens
om att "förslaget till innehåll i rådhuset ska genomföras". Men

Sanna Wikström vill inte ha Valbo Köpcentrum i Rådhuset.

KULTURKRÖNIKOR

Frånstötande uselhet och lite
hopp

Österrikaren Ulrich Seidl är en regissör som inte har någon
vacker syn på människorna och han gör helt enkelt frånstötande

filmer för att visa på mänsklighetens uselhet. Han har flera gånger varit gäst på
filmfestivalen i Göteborg.
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PÅ BIO I GÄVLE Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet
Bon Appetit
Lördag   dag
Croodarna
Lördag   dag
Dumma mej 2
Lördag   dag
Epic – skogens hemliga rike
Lördag   dag
Grown Ups 2
Lördag   kväll
Känn ingen sorg
Lördag   kväll

Monsters University
Lördag   dag + kväll
Now You See Me
Lördag   kväll
Pacific Rim
Lördag   dag + kväll
The Lone Ranger
Lördag   kväll
The Wolverine
Lördag   dag + kväll
World War Z
Lördag   kväll
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