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Varför har vi sådant trams som bordsskick?
Det kom en fråga. ”Varför har vi sådant trams som bordsskick?” En berättigad fråga när man tänker efter. Bordsskick och all vett och etikett finns för att underlätta umgänget mellan människor
med olika bakgrund. En aktuell kunskap även idag.
I stort sett alla människor umgås till mat och dryck.
Måltider ser man i alla sammanhang, från Bibeln till
konstverk. Man kan påstå att måltiden är en del av vänskap eller affärer. Man äter och dricker vid sorg, bröllop,
fest, vid avslutade affärer eller andra uppgörelser. De
allra flesta spontana, roliga, sorgliga eller förväntade
möten kopplas till ätandet och drickandet.

Lite bordsskickshistorik

Under renässansen (1300-1500 ca.) förändrades sederna
fort, samhällsstrukturen ändrades och de nyintroducerade i samhällets överklass fick behärska sig och utforma
vanor för att bejaka sin rätt att finnas med.
Vår önskan att anpassa oss till gruppen har alltid funnits.
Låt mig ge några fler exempel:
Vi den här tiden var de tvungna att bete sig socialt vid
matbordet och låta bli, för oss ofattbara beteenden,
som spotta på golvet, lägga ut tuggad mat på samma
tallrik som andra tog ifrån, eller ge ifrån sig rapningar
eller andra illaluktande ljud.

Den här texten får du gärna skriva ut,
kopiera, dela ut och sätta upp.
Kom ihåg att ange källan!

Mer vett och etikett med
konkreta tips, hittar du på
www.vett-och-etikett.com
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Etiquette Letter – tipsen i samtalets konst
Även saker som att krossa ett glas eller skratta högt
ansågs socialt opassande. Det krossade glaset blev sedermera en symbol för att en person med hög ställning
druckit ur glaset och då kunde man inte nedlåta sig
till att låta någon annan dricka ur det glaset på nytt.
Dumheter som vi lämnat bakom oss, allt bordsskick
är inte av godo.

Alla skulle kunna umgås

Som så ofta utvecklades dukningen hos de rika med
bordsdekorer, prydnader, mat som formades som konst
och dukningar som kunde ta veckor att fixa till.
Det var, till skillnad från idag, inriktat på utformning.
Dagens dukning av bordet är mer av praktisk karaktär.
Strävan efter det vackra bordet har vi kvar, även om
det idag i princip räcker med glas, tallrik och bestick
för att det ska fungera.

I all denna lyx förr utvecklades också ett intresse för flera
olika redskap. Nu kom bestick till diverse olika maträtter
och så växte även umgängesreglerna fram. Människor
med skilda erfarenheter skulle kunna umgås.
Att kunna agera tillsammans, även om vi har olika
bakgrund är tvivelsutan aktuellt idag, när vi berikas
med nya seder och bruk från många kulturer. Vi reser
mer och är födda på skilda platser. Med tiden kommer
detta även utveckla och förändra vårt bordsskick. Precis
som det alltid gjort och kommer berika vår tillvaro.
Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta underskattad resurs!

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Om Mats Danielsson
Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveriges mest anlitade experter på framgångsrikt
bemötande och vett och etikett - och framför
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta omnämnd som auktoritet inom området och får
frekvent uttala sig i TV, radio och tidningar.
Mats är dessutom professionell föreläsare
och hans föreläsningar är uppskattade och
har bokats av hundratals kunder.

Med ett förflutet som distriktssköterska,
säljare inom läkemedelsindustrin, verksamhetschef, företagare och författare, har Mats
Danielsson byggt upp ett brett kunnande och
erfarenheter - ibland dyrköpta sådana.

Hur det började

2002 skrev Mats fem sidor om vett och etikett
och la det på nätet. Ingen hade då

något liknande och snabbt fick hemsidan stort
genomslag och Mats många, många frågor.
Tillsammans med dess svar, växte sidan. Idag
har vett-och-etikett.se utvecklats till Sveriges
största webbsida i ämnet. Namnet Etikettdoktorn myntade en journalist på Sveriges
Radio, helt ovetandes om detsamma: ”du
gillar etikett och har jobbat med doktorer”
Alter egot Etikettdoktorn var fött!
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