
Vikingarnas mjödhorn
Det var vikingarna som höjde sitt horn med mjöd till 
asagudarnas ära. Det önskades allt från jaktlycka, krigs-
lycka 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.

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 istäl-
let "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 "pas-
sande".
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
kom ihåg att ange källan!

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

Låt oss förenas i en skål...



Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveri-
ges mest anlitade experter på framgångsrikt 
bemötande och vett och etikett - och framför 
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta om-
nämnd 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, verksam-
hetschef, 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 Etikett-
doktorn 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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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 ser-
bokroatiska 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 under-
skattad resurs!

Etikettdoktorn mats Danielsson


