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Låt oss förenas i en skål...
Begreppet som sådant, "skål", är känt långt utanför vårt lands gränser. Men känner du till skrönan om att skålande och ordet lagom skulle hänga ihop?
Låt mig slå hål på den myten.

Vikingarnas mjödhorn

Det var vikingarna som höjde sitt horn med mjöd till
asagudarnas ära. Det önskades allt från jaktlycka, krigslycka till annan framgång. Det kunde handla om lycka
på resor eller en god skörd i familjen.
Med tiden utvecklades skålen till en hyllning av ledare,
kungen och det egna landet.

Lagom

Du har kanske hört att vårt ord "lagom" skulle härröra
sig från vikingarnas skålande.
Det påstås symbolisera ett mjödhorn som skickades
laget runt, men ingen tömde hornet. Man tog en "laget
om" klunk. Men detta är en skröna, om än rolig att
lyssna till.

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

Men det är folketymologi, en efterkonstuktion utan
vetenskaplig grund.
Så låt mig vidareutveckla ordet lagom, läs vidare.

Laghum

Den ursprungliga betydelsen av ordet "lagom" var istället "laghum", som var den vanligaste stavningen.
Något var "enligt lagen", "av lagen kommen" eller
"lagligen".
Detta var då det bästa och därför var något lagom.
Med tiden har betydelsen av ordet blivit alltmer fritt
tolkad och i dag betyder det mer "lämpligt" eller "passande".

Mer vett och etikett med
konkreta tips, hittar du på
www.vett-och-etikett.com
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Etiquette Letter – här krossas myten om...
Ordet "lagom" har endast vi

Beklagar, men även denna myt måste jag nu slå ihjäl.
Ordet finns på flera olika språk, där norskan ligger mest
nära. På norska både uttalas det och stavas snarlikt,
såväl på nynorska som bokmål.
Danskarna säger "tilpas", etländarna "paras" och serbokroatiska har ordet "taman".
Ordet "lagom" finns till och med på japanska.

Folksjälen

Men trots allt, den svenska folksjälen är ändå vi. För
alla vet ju att svenskar lever i "landet lagom".
Oavsett folksjäl, vikingarnas skålande eller annat så
betyder ordet lagom så som det är önskat, varken för
mycket eller för lite av något. Det är bra!

Men den lagom skålen finns

Laghum, eller lagom. Föremålen för skålandet varierar,
men än idag gör vi som vikingarna.
Kärlek har tillkommit, men även syftet är detsamma.
Skålen är en bilateral handling, med godhet visad och
mottagen respekt.
En lyckönskan och ett tyst tal, en hyllning.
På ett lagom sätt...
Källor: SAOB och Mikael Parkvall "Lagom finns bara
i Sverige".
Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta underskattad resurs!
Etikettdoktorn Mats Danielsson
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