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Útdráttur 
	  
Eitt er það sem allt mannkynið á sameiginlegt og það er að þurfa að matast til að lifa. 

Siðirnir eru ólíkir í heiminum og hefur hver sinn háttinn á með það hvernig hann 

matast. Og eins eru siðirnir ólíkir, bæði á milli menningarhópa og heimshorna. Vegna 

áhuga á matarsiðum og reynslu af flugfreyjustarfi í Skandinavíu ræði ég í þessari 

ritgerð um mismun á menningu, þörfum og siðum þegar kemur að matarháttum og 

borðsiðum. Gefnar hafa verið út bækur um borðsiði en þær verða gjarnan fljótt úreltar 

þar sem hefðirnar taka breytingum og reglurnar einnig. Við virðumst þó sem 

einstaklingar vilja halda í sumar hefðir fram yfir aðrar og tengjum þær þá gjarnan við 

fortíðina og eigin reynslu en það sama á við hönnuði í sínu hönnunarstarfi. Þeir vísa 

gjarnan í gamlar hefðir en tvinna þær saman, bæði við eigin reynslu sem og 

tískustrauma samtímans. Til að fjalla um matarhætti og borðsiði leitaði ég bæði í mína 

arfleifð og einnig til samtímans og gerði þá vettvangskönnun sem flugfreyja um borð í 

flugi frá Íslandi til Las Palmas og aftur til baka. Niðurstöður ritgerðarinnar eru að 

fróðlegt sé að skoða mismunandi hefðir ólíkra hópa. Fólk er móttækilegt fyrir nýjum 

hefðum upp að vissu marki en það vill líka tengja í gamlar hefðir.  

 

  



	  

 

 

 

 

 

 

Ritgerðin er skrifuð í minningu ömmu og afa, Ragnars Borg og Ingigerðar Þórönnu 

Melsteð Borg, sem kenndu mér borðsiði og leyfðu mér að vera þátttakandi í ótal 

veislum. 
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Inngangur 
 

Matarmenning hefur átt hug minn lengi en áhuginn jókst gríðarlega í námi mínu í 

vöruhönnun við Listaháskóla Íslands. Ég rek þennan áhuga á matarmenningu aftur til 

æskuáranna og umhverfisins sem ég kem úr en ég naut þeirra forréttinda að alast upp í 

sama húsi og afi minn og amma sem voru það sem kallaðist betri borgarar. Amma 

bjó allt sitt líf í húsinu og voru þjónustubjöllur á öllum hæðum sem vöktu forvitni 

mína snemma, þrátt fyrir að þær hafi aldrei virkað í minni tíð. Minnisstætt er einnig 

eitt herbergi í húsinu sem aðrir fjölskyldumeðlimir en amma og afi stigu ekki fæti inní 

nema með fengnu leyfi en það var betri stofan. Þar inni var hið fínasta gullsófasett og 

falleg málverk og allt verðmætasta stáss ömmu vel uppraðað innan um betrekkið á 

veggjunum. Gestum var ávallt vísað í betri stofuna og fyrir vikið myndaðist ákveðin 

stemming inni í þessu herbergi. Og þar inni sat ég prúð og sýndi mína bestu 

mannasiði og hneigði mig fyrir gestum eins og afi kenndi mér. Inni í betri stofunni 

mátti alls ekki hoppa í sófum eða láta ófriðlega, það voru merki um að kunna sig ekki. 

Reglurnar linuðust þó með árunum og ólst ég til dæmis ekki upp við jafn strangar 

reglur og móðir mín. Þegar ég varð síðan eldri og var veik og þurfti pössun fékk ég til 

dæmis að leggja mig í betri stofunni – í gullsófanum. Á því furðuðu systkini mömmu 

sig því þetta var eitthvað sem þau hefðu aldrei mátt. Þarna fékk ég mína bestu blundi 

og sór að gullsófinn í betri stofunni væri besti staður í heimi til að sofa á.  

Lýsingarnar hér að ofan kunna að hljóma undarlega. Ég þekki enga á mínu reki 

sem ólust upp við svipaðar aðstæður eða eiga nákomna ættingja sem áttu betri stofu. 

Ég held hinsvegar að þangað megi rekja áhuga minn og dálæti á matarmenningu og 

hegðun fólks í matar- eða kaffiboðum. Og einnig þess að hafa fengið að fylgjast með 

og taka þátt í að velja rétta matarstellið með ömmu og síðar að njóta þeirra ánægju að 

þjóna gestunum. Í þessari ritgerð langar mig því að fást við þessa reynslu mína og 

skoða sögu borðbúnaðar og hvernig hann hefur breyst í gegnum tíðina auk þess að 

rýna í hvernig við skiptum fólki í stéttir eftir því hvaða mannasiði það hefur tileinkað 

sér – eða hefur ekki tileinkað sér eða alist upp við. Matarhættir geta verið ólíkir og 

hvort sem um fjarlæg lönd eða nærumhverfi er að ræða og eru sumir þeirra ansi 

áhugaverðir. Dæmi um einn slíka er til dæmis sú matarhefð Frakka að borða ortolan 

buntingen, fugl sem hefur verið drekkt í koníaki, borinn fram heitur og snæddur með 

servéttu á höfðinu í tilraun til að fela syndsamlegan réttinn fyrir guði.  
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Þá eru skilningarvit okkar nauðsynleg við neyslu matar. Þegar við missum eitt 

skilningarvit hefur það áhrif á upplifun okkar af mat. Ég hef starfað sem flugfreyja í 

Skandinavíu síðustu ár og hef í starfinu upplifað mismunandi þarfir farþega þótt þeir 

séu frá sama landi. Í fluginu hef ég líka fylgst með breytingum á umbúðunum utan um 

matinn, sem boðið er upp á í flugi, en sem vöruhönnuður hef ég mikinn áhuga á þeirri 

hlið matarupplifunar.  

Nokkrar bækur hafa verið skrifaðar um hvernig bera eigi sig í veislum og skal 

þá helst nefna bók Helgu Sigurðardóttur, Matur og drykkur. Í rigerðinni skoða ég ekki 

aðeins siði heldur prófa einnig sjálf hvaða siðum mér þykir mikilvægt að viðhalda 

persónulega og hvaða siðir mér finnast ekki eins merkilegir.  

Hönnuðir vísa oft í gamlar hefðir eða upplifanir með hönnun sinni á borðbúnaði 

með misgóðum árangri. Undir lok ritgerðarinnar mun ég því tína til nokkur dæmi um 

nýlega hönnun á borðbúnaði og greina hana. Aðalviðfangsefnið er þó gildi borðsiða 

og matarhátta, hverjir þeir séu og hvernig vöruhönnuðir geti nýtt sér hvort tveggja 

sem innblástur til áhugaverðra verka í vöruhönnun. 
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1. Borðsiðir 

 

„Þó þér getið talað öll mál veraldarinnar og kunnið vel flesta mannasiði, er það lítils 

virði, ef þér kunnið ekki borðsiði svo vel, að þér getið borðað með hverjum sem er, og 

hvar sem er í heiminum.“1 – Helga Sigurðardóttir, Heimilis almanak, 1942. 

 

Margir Íslendingar kannast við Helgu Sigurðardóttir, sem er hvað þekktust fyrir skrif 

sín um mat og matreiðslu. Í verkum sínum leggur hún þó einnig þunga áherslu á 

framsetningu matarins og hvernig hans er neytt, það er að segja borðsiði. Þegar 

borðsiðir eru skoðaðir þarf að huga að nokkrum ólíkum þráðum. Má þá nefna til að 

mynda borðbúnaðinn sjálfan, hvernig hann er og hefur breyst með tímanum. Og þá 

einnig hvernig hann hefur verið notaður til að skipta fólki niður í stéttir, bæði út frá 

því hvernig það borðar og svo hvaða borðbúnað það hefur upp á að bjóða. Matarhættir 

eru mismunandi á milli landsvæða en þeir geta einnig verið okkur framandi þótt þá sé 

að finna í okkar eigin nærumhverfi. Og þá má einnig nefna að við notum 

skilningarvitin mismikið þegar við snæðum og hefur hvert og eitt þeirra ákveðna 

virkni þegar kemur að mat og neyslu hans.  

 

1.1. Borðbúnaður 

Í bókinni Discovering Antiques kemur fram að í Evrópu hafi matur verið borðaður 

með fingrunum til 16. aldar en þá fór fólk að ganga um með sín eigin hnífapör, sem 

voru úr tré. Silfurhnífapör voru ekki fundin upp fyrr en seint á 17. öld í Frakklandi en 

hlutverk þeirra var helst að sýna fram á stéttaskiptingu og ríkidæmi.2 Það voru hins 

vegar Englendingar sem sem hófu að gera borðbúnað og um árið 1800 var orðið 

vinsælt að hafa marga gaffla og hnífa við máltíð. Áður höfðu sömu hnífapörin verið 

notuð aftur og aftur með mismunandi réttum. Á 17. öld voru hnífapör á Englandi látin 

snúa niður til að greftrun og skjaldamerki eigenda þeirra sæist. Um 1800 snérust 

hnífapörin upp á við og fóru þá að vera skreytt með miklum mynstrum. Á sama tíma 

var tindum gaffla fjölgað úr þremur í fjóra. Því má segja að strax frá upphafi hafi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 „Heimilis Almanak: Borðsiðir“, mbl.is, Morgunblaðið-Árvakur, 7. september 2005, sótt 1. nóvember 
2 Eric Knowles, Discovering antiques, De Agostini Editions gaf út, London, 1996, bls. 104. 
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borðbúnaður ekki einungis verið notaður til að matast heldur einnig til að gefa til 

kynna stétt og stöðu eigenda sinna.  

Í bókinni Íslenskir þjóðhættir kemur fram að fyrr á tímum var snætt úr öskum 

með loki hér á landi. Askarnir voru flestir úr rekaviði og hirtu eigendur þeirra misvel 

um þá. Í þá var hellt sortulyngsseyði til að styrkja þá og til að þeir litu betur út. Urðu 

þeir þá svartir að innan.3 Sortulyngseyði er „blek úr legi sortulyngsblaða með 

uppleystu járnvítrjóli í“4 en það er sótthreinsandi.5 Yfirleitt átti hver og einn 

heimilismaður sinn eigin ask. Tinföt og tindiskar, líkt og finna mátti erlendis, voru 

ekki til nema á efnameiri heimilum höfðingja og fyrirmenna. Þeir lifðu oft að 

útlendum sið en þess má geta að hvorki sýslumenn né prestar á Íslandi töldust á meðal 

þeirra, þar sem þeir „sömdu sig mest að háttum bænda, enda urðu þeir lengi að lifa 

við lík kjör [og þeir].“6  

Að borða með hnífapörum er lærð hegðun. Hnífapör eru menningarlegt 

fyrirbrigði sem vitnar til um fagurfræðilegar 

hugmyndir mannsins: þess er yfirleitt krafist að þau 

líti vel út bæði ein og sér og saman í setti. Það sem 

þarf þá einnig að hafa í huga er að þau fari vel í 

hendi, passi sem áhöld í matinn, passi í munn, fari 

vel á borði og auðvelt sé að þrífa þau.7 Það er því að 

mörgu að hyggja þegar kemur að útliti hnífapara, 

bæði hvað varðar fagurfræði og notkun.  

Í bókinni Culture Builders gera þeir Jonas 

Frykman og Örvar Löfgren tilraun til að útskýra 

uppbyggingu og birtingarmynd 

miðstéttarfjölskyldunnar í Svíðþjóð í sögulegu samhengi8. Á forsíðu bókarinnar 

Culture Builders er athyglisverð ljósmynd, líklega tekin um þarsíðustu aldamót. Á 

henni er efri-millistéttarfjölskylda í Svíþjóð, sem hefur stillt sér upp til 

myndatökunnar ásamt hundi og öllum sínum fegursta borðbúnaði. Borðbúnaðurinn 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenskir þjóðhættir, Ísafold, Rekjavík, 1961, bls. 51. 
4 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók, Mál og menning, Reykjavík, 1993, bls. 931. 
5 Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, Íslenskar lækningajurtir: söfnun þeirra, notkun og áhrif, Mál og 
menning, 2011, bls. 79. 
6 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenskir þjóðhættir, Ísafold, Reykjavík, 1961, bls. 51.  
7 Adrian Heath, Ditte Heath og Aage Lund Jensen, 300 years of industrial design, Herbert Press, 
London, 2000, bls 115. 
8	  Jonas Frykman og Örvar Löfgren, Culture Builders: A historical anthopology of middle-class life, 
Rutgers university press, New Brunswick, bls. 199.	  

Mynd 1. Forsíða bókarinnar 
Culture Builders.  
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hefur þá það hlutverk að gefa áhorfandanum til kynna samfélagsstöðu fólksins sem 

situr fyrir aftan hann og hvaða augum áhorfandinn eigi að líta  fólkið.9 Í bókinni fjalla 

þeir Frykman og Löfgren um borðsiði og félagslega virkni þeirra: 

 
Table manners had an important social function. To observe the rituals of 
behaviour at table was to reveal that one had received a good upbringing and 
came from a good family. Table manners also gave security in society, with 
no need to hesitate about how to hold the knife, which spoon to use for 
dessert, how to drink toasts, make conversation, and behave at table.10 

  

Þegar það þurfti að skipta búi ömmu og afa stóð ég yfir því og velti hverjum einasta 

hlut fyrir mér. Ég fann fullt af agnarsmáum saltbaukum og spurðist ég fyrir heima til 

hvers þeir eiginlega væru, var hefð hér áður fyrr að hafa einn saltbauk hjá hverjum 

gesti? Það var fátt um svör og raun vissi enginn 

til hvers þeir voru en helst var talið að þeir 

hefðu komið af veitingastað sem langalangafi 

minn átti. Í þessari tiltekt fann ég sex litla prjóna 

með hönum á endanum. Ég gat ekki heldur 

ímyndað mér í hvað þeir voru notaðir og 

spurðist fyrir. Þá var talið að þeir  væru 

kokteilpinnar. Ég prófaði að nota þá í veislu en 

hafði mestar áhyggjur af því að fólk myndi ekki 

átta sig á því að þetta væri silfur og myndi óvart 

henda þeim – eins og okkur er svo tamt í dag. 

Hvar leggur maður síðan frá sér slíka silfurpinna eftir notkun? Jafnvel þó svo ég vissi 

hver tilgangur pinnanna var þá kunni ég samt ekki að nota þá. Það leiddi hugann minn 

enn og aftur að því hversu menningarlegur borðbúnaður er – og að það er lærð hegðun 

að nýta slíkan búnað svo rétt sé.  

  

1.2. Matarhættir 

Þekkt er að fólk borði með mismunandi aðferðum í heiminum. Þrjár aðferðir eru þó 

algengastar, það er að borða með hnífapörum, prjónum og svo með höndunum.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Jonas Frykman og Örvar Löfgren, Culture Builders, bls. 256. 
10 Jonas Frykman og Örvar Löfgren, Culture Builders, bls. 257.	  

Mynd 2. Öll mataráhöld ömmu og 
afa samankomin. 
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Vert er þá að hafa í huga að „menning inniheldur – skoðanir, trú, gildi, hegðun“11og 

er að mínu mati nauðsynlegt að kynna sér allt þetta áður en haldið er á stað þar sem 

menningin er okkur framandi. Það sem telst eðlilegt hlutur fyrir okkur að gera við 

matarborð getur verið ósiður í öðru landi.  

Við finnum stundum þörf fyrir að dæma fólk út frá háttum þeirra, eins og til dæmis að 

það sé „svo illa upp alið að það kann ekki að halda á hnífapörum“. Við getum átt það 

til að stéttaskipta fólki eftir því hvaða borðsiði það hefur en eins og Helga nefnir er 

gjarnan talið mikilvægt að við kunnum borðsiði vel og komum almennilega fyrir. „Þó 

þér getið talað öll mál veraldarinnar og kunnið vel flesta mannasiði, er það lítils virði, 

ef þér kunnið ekki borðsiði svo vel, að þér getið borðað með hverjum sem er, og hvar 

sem er í heiminum,”12 skrifar Helga. Eins og einnig er nefnt í Culture Builders þykir 

mikilvægt að fólk þekki „rétta siði“ svo aðrir sem sitja með þeim til borðs verði ekki 

móðgaðir: „Tilhugsunin um að borða með fólki sem skóflar í sig matnum, tyggur með 

opinn munninn og hvílir olnbogana á borðinu var ekkert sérstaklega aðlagandi. 

Vanþóknun á framferðinu var fráhrindandi.“13  

Í Japan þykir aðlaðandi að búa yfir hinu svokallaða „ochobo“ sem þýðir lítill og 

látlaus munnur. Þetta á einkum við um kvenfólk og sést meðal annars á máluðum 

andlitum geisja þar sem munnurinn er látinn líta út fyrir að vera sérstaklega smár. 

„Ochobo“ þykir vera aðlaðandi en opinn stór munnur er þá andstæða þessa, ljótur og 

óforskammaður.14 Hinn litli munnur á hins vegar í vandræðum með að matast. Þá er 

einnig talinn almennur mannasiður að halda fyrir munninn þegar borðað er. Japanska 

skyndibitakeðjan Freshness burger var farin að finna fyrir þessum áhrifum, að konur 

veigruðu sér við að koma og borða hjá þeim þar sem sú athöfn að borða hamborgara 

krefst þess að opna munninn upp á gátt. Þeir tóku þá til þess ráðs að hanna umbúðir 

utan um hamborgarann með mynd af fögrum lokuðum munni og var herferðin kölluð 

frelsisumbúðir (e. liberation wrapper). Með hjálp umbúðanna gátu konur falið munn 

sinn á bak við umbúðirnar og opnað hann að vild til að borða hamborgarana. Með 

þessu jókst sala til kvenna um 213%.15 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
12 „Heimilis Almanak: Borðsiðir“, www.mbl.is, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1000429/.  
13 Jonas Frykman og Örvar Löfgren, Culture Builders, bls. 257. 
14 Simon Tomlinson, „Too embarrassed to eat a burger? Japanese restaurant invents a mask to hide 
women’s faces as they scoff… and sees sales triple“, www.dailymail.co.uk, Daily Mail, 5. nóvember 
2013, sótt 15. nóvember 2013, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2487859/Japans-Freshness-
Burger-restaurant-invents-eating-mask-hide-womens-faces.html. 
15 „The 'Liberation Wrapper Frees Women From Cultural Restraints, 'Allows Them To Eat Burgers“, 
huffingtonpost.com, The Huffington post, 4. nóvember 2013, sótt 10. nóvember 2013, 
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Við þurfum ekki að leita langt til að finna aðrar matarhefðir sem okkur kunna að 

þykja ansi sérstakar. Í Frakklandi tíðkaðist að elda kjarrtittling eða ortolan buntingen. 

Árið 1999 var sett í lög bann við að handsama þessa fugla og elda.16 Fuglunum er þá 

haldið í búri í mánuð á myrkrum stað þar sem þeir borða „á sig gat“ og er síðan drekkt 

í koníakinu Armagnac sem kemur frá Suðvestur-Frakklandi.17 Fuglinn er síðan 

steiktur í um átta mínútur og borinn fram sjóðheitur í eigin feiti. Hefðinni fylgir að 

setja servíettu yfir höfuðið til að fela græðgina fyrir guði, halda gufunum frá 

koníakinu í andlitinu og til að fela átið fyrir öðrum veislugestum.18 Siðurinn minnir á 

japanska fagurfræði og dregur fram enn og aftur á að ákveðnar reglur gilda um 

hvernig við berum okkur að þegar við mötumst. 

Babettes gæstebud er dönsk kvikmynd, byggð á bók eftir Karen Blixen, sem 

fjallar um tvær systur sem búa í einangruðu þorpi í Danmörku ásamt franskri 

heimilishjálp á 19. öld.19 Þegar heimilishjálpin vinnur í happdrætti vill hún eyða 

öllum peningunum í mat frá Frakklandi og bera hann á borð í veisluhöldum í tilefni af 

100 ára afmæli föður systranna – hefði hann lifað. Eldar hún þá meðal annars ortolan 

bunting. Í veislunni vita guðhræddir veislugestirnir, sem lifa ansi fábrotnu lífi, ekki 

hvernig skal bera sig að við að snæða matinn og horfa þess vegna til hershöfðingjans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/04/the-liberation-wrapper-burger-women-small-
mouths_n_4212192.html. 
16 „Ortalan Bunting, Emberiza hourtulana factsheet“, EU Wildlife and Sustainable Farming 
project, European Commission. 2009, sótt 3. desember 2013, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Emberiza%20hortulana%20facts
heet%20-%20SWIFI.pdf. 
17 „Cognac and Armagnac“, France.fr -The official website of France, sótt 3. desember 2013, 
http://www.france.fr/en/wines-spirits/cognac-and-armagnac. 
18 Harry Mount, „The songbirds slaughtered for a Frenchman's supper“, dailymail.co.uk, Daily Mail, 7. 
september 2010, sótt 3. desember 2013, http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-1309634/The-
songbirds-slaughtered-Frenchmans-supper.html#axzz2KOZ8ABl3. 
19 Gabriel Axel Mørch, „Babettes feast (Babettes gæstebud)“, idbm.com, Idbm, sótt 2. nóvember 2013, 
http://www.imdb.com/title/tt0092603/. 

Mynd 3. Lítill og látlaus munnur – „ochobo“.  Mynd 4. Umbúðir utan um hamborgara frá Freshness burger.  
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sem þykir veraldarvanur í von um leiðsögn. Gestirnir eru allir kaþólskrar trúar og hafa 

miklar áhyggjur af því að þau séu að syndga fyrir guði með því að snæða þennan 

ljúffenga mat. Myndin gerir það síðan að skemmtilegri upplifun fyrir áhorfandann að 

sjá lifna yfir þeim þegar líður á kvöldið og þau byrja að njóta sín við borðhaldið. 

Myndin undirstrikar vel að matarhættir eru ólíkir á milli hópa og einnig að aðkoma 

skilningsvitanna er mismunandi en í myndinni neyðast gestirnir til að þefa af matnum 

og beita öllum skynfærum til að njóta hans. 

 

1.3 Þáþrá (nostalgía) og menningararfur 

Það er áhugavert að þegar ég segi fólki frá ritgerðarefni mínu þá held ég gjarnan í 

einskonar „nostalgíukast“ og minnist hlutanna eins og þeir voru gerðir og þá helst eins 

og þeir voru hjá ömmu og afa. Þá minnist ég kenninga um „post-modernity“ eða 

„síðnútímans“ sem einkennist meðal annars af því að fólk horfir mikið til fyrri tíma 

og er „nostalgískt“. Annað einkenni er þá að ýmis mörk verða óljós og hlutum úr 

ýmsum áttum og ólíkum efniviði er blandað saman.20 Sem afsprengi síðnútímans 

ákvað ég að halda matarboð með stuttum fyrirvara. Ég lagði fínasta dúkinn minn á 

borð og dró fram sparistellið en þegar ég var spurð hvort ég myndi einnig setja fínu 

silfurhnífapörin frá ömmu á borðið hváði ég og svaraði: „Nei, það þarf að þrífa þau í 

höndunum og það tekur svo langan tíma!“ Því var „spari“stálhnífaparasettið notað í 

staðinn. Það var því í lagi að dúka upp borðið, gera allt fínt en fara ekki alla leið – 

eins og amma hefði gert – og blanda heldur saman gömlum og nýjum hlutum til að 

auðvelda mér lífið. Í nútímasamfélagi gerast hlutirnir líka hratt og við virðumst ekki 

geta gefið okkur eins mikinn tíma í hinar einföldustu athafnir og húsmæður fyrri 

áratuga. Því verður að vera til hnífaparasett sem er hægt að setja í vélina.  

Menningararfur eru hlutir sem eru álitnir vera í útrýmingarhættu.21 Ég hef 

eignast talsvert af hlutum sem ég álít vera menningararf, eins og til dæmis 

þjónustubjöllurnar heima. Bjöllurnar eru fallegar og hafa sitt sögulega gildi en slíkar 

bjöllur hafa ekki lengur neitt hlutverk í daglegu heimilislífi. Ég er hvorki með 

þjónustufólk heima hjá mér til að hringja í né glerskáp til að sýna bjölluna sem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Jonas Frykman og Örvar Löfgren, Culture Builders, bls. 33. 
21 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum“, Frá endurskoðun til 
upplausnar: Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn 
eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda, Miðstöð einsögurannsókna og 
ReykjavíkurAkademían, Reykjavík, 2006, bls. 317.	  
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einskonar menningararf eins og gert er á söfnum. Ég hef þess vegna átt erfitt með að 

finna henni stað á mínu heimili en ég get ekki hent henni – hún er jú menningararfur 

sem „er merki um að vera nútímamaður.“22 Bjallan setur mig þá einnig í samband við 

ömmu mína en á sama tíma hefur hún annað gildi fyrir mér. Við amma mín sjáum 

bjölluna hvor frá sínu sjónarhorni. Hún notaði hana í sínu daglega lífi en fyrir mér er 

hún menningararfur sem mér er ætlað að varðveita.  

Downton Abbey eru breskir þættir sem eru sýndir á RÚV og eiga að gerast á 

árunum fyrir og eftir fyrri heimstyrjöldina og millistríðsárin. Þeir fjalla um Crawley-

fjölskylduna sem býr á óðali, starfsfólk og þjóna hennar.23 Í þáttunum er búinn til sá 

veruleiki sem við ímyndum okkur að ríka fólkið hafi búið við á þessum tíma. 

Inngangur þáttanna – á meðan upphafsstefið er leikið – vísar í ríkidæmi 

fjölskyldunnar. Þar eru sýndir dýrir og fínir skrautmunir á heimilinu auk borðbúnaðar 

til að gefa áhorfandanum tilfinningu fyrir fólkinu sem á hlutina og lífsstíl þess. Einum 

heimilsmanna, sem áður var bílstjóri og hluti þjónustuliðsins en kvæntist svo inn í 

fjölskylduna, finnst hann utanveltu, þar sem hann þekkir ekki siðvenjur 

aðalsstéttarinnar. Raunverulegur eigandi óðalsins, þar sem þættirnir eiga að gerast, 

hefur gagnrýnt þættina fyrir að fylgja ekki þeim siðvenjum sem tíðkuðust, til dæmis 

gagnrýnir hún að þjónarnir séu of fáir í þáttunum, auk sé ekki rétt lagt á borð.24 Í The 

Huffington Post er skrifað um þær siðvenjur sem koma fyrir í hverjum einasta þætti 

og farið í gegnum atriði í þáttunum – allt frá því hvort skyrtur hafi verið rétt hnepptar 

í það hvort réttur gaffall hafi verið notaður eða ekki.25 Mér finnst þessi atriði, bæði 

inngangur þáttanna og skrifin í The Huffington Post, sýna vel hvernig hlutir – og þá 

oft borðbúnaður – eru notaðir til að sýna stétt og stöðu fólks, sem og reglurnar sem 

það tileinkar sér og birtist meðal annars í því hvernig fólk fer með þennan borðbúnað.  

 

1.4. Góður matur: skilningarvitin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Valdimar Tr. Hafstein, „Menninngararfur: sagan í neytendaumbúðum“, bls. 315. 
23 Downton Abbey, imdb.com, Imdb, sótt 10 nóvember 2013, http://www.imdb.com/title/tt1606375/ 
24  Downton's etiquette errors give Countess the vapours: Stately home hostess reveals blunders in 
period drama dining scenes, dailymail.co.uk, Daily Mail, 9 september 2013, sótt 10. október 2013, 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415711/Downtowns-etiquette-errors-Countess-vapours-
Stately-home-hostess-reveals-blunders-period-drama-dining-scenes.html 
25 Downton Abbey Etiquette, huffingtonpost.co.uk, The Huffington post, sótt 10 október 2013, 
http://www.huffingtonpost.co.uk/tag/downton-abbey-etiquette 
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Þegar draga á upp mynd af nautnafullum lifnaðarháttum er gjarnan dregin upp mynd 

af einhvers konar höfðingja eða keisara sem liggur út af um leið og hann matast, 

gæðir sér til að mynda á vínberjum. Sú athöfn að borða virkjar öll fimm skilningarvit 

okkar og það að borða góðan og girnilegan mat er því ánægjuleg upplifun. En hvernig 

nýtum við skiningarvitin þegar við mötumst? Við nýtum til dæmis sjónina til að beita 

hnífapörunum og eins gefur hún okkur upplýsingar um hvað við erum að fara að setja 

upp í okkur. Þegar við sjáum girnilegan mat bregðumst við jafnvel líkamlega við með 

því að fá vatn í munninn.  

Heyrnina notum við til dæmis þegar kjöt er steikt eða marenskaka brotin og 

getur það aukið spennuna áður en maturinn er snæddur. Auglýsingaiðnaðurinn nýtir 

sér þetta og í auglýsingum spilar til að mynda hljóð oft stórt hlutverk. Auglýsing 

Ölgerðarinnar fyrir Egils malt og appelsín er gott dæmi um þetta. Þar er flaska opnuð 

og hljóðið afgerandi og síðar er sýnt þegar blöndunni er hellt í glas og þá tekur við 

annað hljóð sem áhorfandinn/hlustandinn þekkir vel og tengir við jólin26.  

Við snertum matinn þegar við setjum hann upp í okkur, ef ekki með höndunum, 

þá með vörunum og tungunni og þá fáum við vitneskju um hvort hann er t.d. heitur 

eða kaldur. Matarlyktin gefur líka til kynna hvað við erum að fara að borða. 

Skemmdur matur lyktar t.d. oftast illa en ferskur matur vel. Svo er það síðasta 

skilningavitið, bragðið, sem við finnum með tungunni en „bragðskyn og lyktarskyn 

ganga stundum saman undir nafninu efnaskyn (e. chemical senses), þar sem í báðum 

tilvikum er um að ræða skynjun á tilteknum efnum.“27 Með bragðskyninu skynjum 

við súrt, salt, sætt og beiskt. Bragð sem við finnum er samspil bragðs- og lyktarskyns 

en þegar við verðum til dæmis kvefuð finnum við bragð öðruvísi en þegar við erum 

frísk.28  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Ölgerðin, „Egils malt og appelsín“, youtube.com, Youtube, sótt 1. desember 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=nN9i6mOP2C8.	  
27 Heiða María Sigurðardóttir, „Hvernig verka skilningarvitin fimm (sjón, heyrn, snerting, bragð og 
lykt)?“,www.visindavefur.is Vísindavefurinn, 12. september 2005, sótt 5. desember 2013, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5259. 
28 Friðrik Páll Jónsson, „Getur verið að einstaklingur með eðlilegt bragðskyn finni enga lykt?“, 
www.visindavefur.is, Vísindavefurinn, 25. júlí 2002, sótt 5. desember 2013, 
http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=2607. 
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2. Að matast í flugi 
Að matast í flugvél er ólíkt því að matast til dæmis á veitingastað. Aðstæðurnar eru 

ólíkar og fólk frá ólíkum menningarheimum snæðir saman í vélinni. Áhugavert er að 

sjá hve mikill munur er á matarháttum og þörfum fólks sem þó er frá sama landi. 

Umbúðir utan um mat eru yfirleitt ekki fallegar og sjaldnast úr umhverfisvænum 

efnum, sem þó væri æskilegt.  

Síðustu þrjú sumur hef ég starfað sem flugfreyja hjá flugfélaginu Primera Air. 

Flugfélagið er íslenskt en hefur aðsetur í Stokkhólmi. Ég hef þurft að læra sænsku í 

vinnunni sem hefur gert upplifunina af vinnunni aðra en hefði ég kunnað sænskuna, 

sem hefði auðveldað mér vinnuna til muna. Farþegar í Svíþjóð vilja að flugfreyjur tali 

við þá á þeirra móðurmáli og hef ég því lært sænskuna fyrst og fremst vegna 

samskipta við þá.  

Munurinn á að matast í flugi, heima og til dæmis á veitingastað er sá að fólk er 

oft undir miklu álagi í flugi, það getur verið mjög stressað og jafnvel hrætt. Þetta 

veldur álagi og stundum geta farþegarnir, hver sem ástæðan er, verið óþarflega 

dónalegir og hranalegir og verður flugfreyjan að hafa allt þetta í huga við sín 

þjónustustörf í flugi.  

Það sem kom mér á óvart í starfinu var hversu gamaldags og formfastir sænskir 

farþegar eru, jafvel þótt þeir séu margir frá stórborginni Stokkhólmi. Tveir þriðjungur 

þeirra pantar og greiðir fyrir heitan mat fyrir brottför, svipað og tíðkaðist hjá 

Icelandair hér áður fyrr þegar maturinn var innifalinn í verðinu. Maturinn hjá Primera 

Air er virkilega góður og lítur vel út í bökkunum. Flugin á sumrin frá Stokkhólmi eru 

oft stutt eða um þrír til fjórir og hálfur klukkutími. Mér hefur þótt sérstakt að svona 

stór hluti farþega skuli telja sig þurfa heitan mat á þessum stutta tíma. Flugin eru 

sjaldnast á hádegisverðar- eða kvöldmatartíma og fólk er því að snæða heita rétti um 

níuleytið á morgnana eða klukkan tvö um nótt svo dæmi séu tekin. Það er eitthvað 

sem fólk gerir ekki alla jafna. Að vilja heitan mat á helst við um farþega frá 

Stokkhólmi en ég hef flogið mikið frá öðrum borgum Svíþjóðar, Gautaborg og 

Malmö, og matarvenjur og þarfir farþeganna þaðan virðast vera aðrar.  

Þegar komið er til Gautaborgar vilja færri heitan mat, þó að um fyrirfram 

greiddan mat sé að ræða, og andrúmsloftið hjá farþegum þaðan er afslappaðra. Þá 

virðast þeir sækja meira í sína heimahaga þegar kemur að mat. Skánskt (Skåne) 

„räkröra“ (rækjusalat) er vinsælt meðal þessara farþega og ég er iðulega spurð hvort 
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salatið sé á boðstólum. Þegar flug eru frá Danmörku er beðið um „smørrebrød“  frekar 

en heitan rétt. Svo eru það Norðmenn. Þeir eru sáttir með tvær pepsi max (á mann) og 

ostapopp, auk þess að panta í svipuðu magni og Svíar af fyrirfram greiddum mat. 

Þessar ólíku matarvenjur farþega Primera Air hafa vakið furðu mína, sérstaklega 

þegar horft er til þess að hér er yfirleitt aðeins um að ræða fólk frá mismunandi 

borgum innan Svíþjóðar eða næstu nágranna landsins.  

Stór hluti af flugfreyjustarfinu er að framreiða mat og drykk og það er gert eftir 

kúnstarinnar reglum. Þegar barnamáltíðir er bornar fram skiptir máli að yfirfreyjan 

hafi upplýst farþegana um hvernig þjónustunni er háttað því annars byrja margir að 

hnippa í mann til að láta vita að þeir hafi einnig pantað mat – þegar þeir sjá að nú er 

verið að deila út til annarra. Það getur tekið nokkrar ferðir að útdeila öllum 

barnamatnum og fólk getur reiðst verulega á þessum tíma og ítrekað það reglulega að 

þeirra barn eigi líka að fá mat og þá skiptir stundum engu að útskýra að farið sé eftir 

lista og að röðin komi að þeim von bráðar. Því næst er heitum mat deilt út til 

fullorðinna. Á þessum tíma geta komið upp ýmis vandamál, til dæmis það að 

farþeginn fyrir framan þann sem borðar hafi hallað aftur sætisbaki sínu. Vélarnar eru 

þröngar og því erfitt að snæða þegar farþeginn fyrir framan réttir ekki bakið upp. Ég 

hef oft undrað mig á viðbrögðum farþega við þessu. Í stað þess að biðja annað hvort 

mig um að tala við farþegann fyrir framan eða ná sambandi við hann upp á eigin 

spýtur taka bregða sumir á það ráð að hrista sætið fyrir framan sig með báðum 

höndum, þangað til að farþeginn fyrir framan hefur áttað sig og rétt sætisbakið við!  

Með heitum mat er boðið upp á rúnstykki sem eru borin fram í körfu. Það 

kemur oft fyrir að fólk taki tvö brauð án þess að spyrja hvort það sé í lagi og það sem 

er miður skemmtilegra er þegar fólk sleikir á sér puttana eða fingurbroddana áður en 

það velur sér brauð og þuklar á rúnstykkjunum. Það getur verið erfitt fyrir okkur að 

koma í veg fyrir þetta en sjálf er ég alin upp við þá reglu að taka ávallt þann mat sem 

maður snertir með fingrunum. Ég fletti þessu upp í bókum eftir Íslendinga sem hafa 

skrifað um borðsiði en fann ekkert en þegar ég „googlaði“ á ensku hvort það væri 

viðeigandi að sleikja fingur komu óteljandi niðurstöður allar á þá leið að það væri 

ósiður að sleikja puttana, til þess væri servíettan.  
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Þegar kaffi hefur verið borið fram getur stundum myndast „bjöllu-bylgja“ – ef 

flugfreyjur og eru ekki nógu snöggar  með drykkina. Einn farþeginn hringir bjöllunni 

til að biðja um drykk og getur það orðið til þess að fjölmargir aðrir farþegar hringja 

einnig í sama tilgangi. Þá getur orðið ansi 

erfitt að fara margar ferðir með drykkina og 

troða sér framhjá fólki sem stendur í 

klósettröðum. Íslendingar eru mjög gjarnir á 

að hringja í tíma og ótíma og þeir átta sig oft 

ekki á því að flugfreyjur vinna eftir ákveðnu 

kerfi. Upp getur komið sú staða um borð að 

ákveðnir hlutir klárast sem er amalegt fyrir 

alla en ekkert hægt að gera í því. Þá kemur 

fyrir að fólk láti mannasiðina lönd og leið og hikar ekki við að stökkva inn í samræður 

flugfreyju og annars farþega til að ítreka hvað þeir vilja – þrátt fyrir að þeim hafi 

verið tjáð að þeir fái aðstoð innan skamms. Þetta gerist ansi oft. Ég velti mikið fyrir 

mér hver ástæðan fyrir þessu geti verið. Er það aldur farþeganna sem skiptir hér máli, 

lífsviðhorf eða reynsla þeirra? Eða skiptir máli að fólk hafi einhvertímann upplifað 

nauð og þurft að berjast fyrir matarskammti? Hver sem ástæðan er þá hefur mér oft 

liðið eins og það hljóti að vera skýringin á hegðun farþeganna. 

Mér hefur einnig komið á óvart í flugi um Skandinavíu hversu ólíkt fólk er 

þegar kemur að siðvenjum, borðsiðum og þörfum, jafnvel þótt um fólk frá sama landi 

sé að ræða. Áhugavert væri að sjá hvort hægt væri að móta þjónustukerfi sem gæti 

gengið upp fyrir þennan hóp – og flesta hópa – eða hvort það eigi að teljast fullreynt 

og leyfa eigi þeirri íhaldssemi og háttalagi sem ræður ríkjum á hverjum stað að njóta 

sín. Eins og ég hef áður nefnt þarf að taka tillit til menningar hvers hóps en menning 

er líka eitthvað sem breytist með tímanum – samanber borðsiði. Við viljum oft tengja 

hluti við fortíðina án þess þó að festast í þeim og viljum leita nýrra leiða. Áhugavert 

væri að sjá hvort hægt væri að blanda mismunandi siðum samar og hafa áhrif á þá 

með það að markmiði að mæta á endanum þörfum allra farþega.  

Að lokum langar mig til að nefna að umbúðir fyrir mat í flugvélum þurfa að 

standast ákveðnar kröfur. Þær þurfa að passa inn í vagninn sem maturinn er geymdur 

í. Það verður að vera hægt að stafla þeim og setja mat í þær á auðveldan hátt, auk þess 

sem þær verða að þola bæði hita og kulda. Oft eru umbúðir úr óendurvinnanlegum 

efnum eða efnum sem eru ekki flokkuð um borð. Gaman væri að sjá breytingu á þessu 

Mynd 5. Umbúðir fyrir flugvélamat og 
flugvélamatur Primera Air.  
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og dettur mér þá í hug að nota t.d. pálmalauf. Pálmalaufunum væri þá safnað saman 

eftir að hafa fallið af trjánum og þau pressuð. Pálmalaufin eru án allra aukaefna en 

þau þola hita og kulda vel og eru hundrað prósent náttúruleg.29  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  „How Verterra is made“, verterra.com, Verterra, sótt 15. september 2013, http://verterra.com/.	  
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3. Hefðir og hönnun 
Á Íslandi hafa verið gefnar út bækur í gegnum tíðina þar sem farið er yfir borðsiði og 

hvernig ber að haga sér í matarveislum. Helga Sigurðardóttir gerði bókina Matur og 

drykkur sem var fyrst gefin út árið 1947 en hefur nokkrum sinnum síðan verið 

endurprentuð, síðast árið 2009. Hermann Ragnar Stefánsson gaf út bókina Stóru 

stundirnar – Siðir og venjur á merkum tímamótum árið 1988 og síðast en ekki síst ber 

að nefna Bergþór Pálsson óperusöngvara sem gaf út bókina Vinamót – Um veislur og 

borðsiði árið 2007. Við lestur bókanna er augljós íhaldssemi í þessum efnum og oft 

samnefnari á borðsiðum þótt mörg ár séu á milli þess tíma sem þær eru skrifaðar. 

Allir tala höfundar þessara bóka um mikilvægi stundvísi og þess að gestgjafi sjái til 

þess að veislan gangi vel fyrir sig. Á hann að sjá til þess að umræðuefni kvöldsins séu 

við hæfi og að allir skemmti sér. Ég velti fyrir mér hvort þetta sé eitthvað sem eigi við 

nú á tímum, að sjálfsögðu á gestgjafi að sjá til þess að gestum hans líði vel en mér 

þykir ábyrgð hans ekki eiga að vera meiri en þeirra sem boðið sækja um að það takist 

vel til.  

Mér finnst athyglisvert að Hermann Ragnar Stefánsson tali um í bók sinni að 

þakka skuli fyrir með því að senda annað hvort blómvönd fyrir veislu eða eftir.30 Ég 

kannast sjálf ekki við þann sið en að mínu mati er almenn kurteisi í dag að mæta með 

vín eða blómvönd í matarboð og kannski einnig að þakka fyrir sig á einhverjum helstu 

netmiðlum dagsins, til dæmis á Facebook. Ég hef upplifað mismunandi hefðir eftir 

löndum þar sem ég hef bæði búið á Íslandi og í Svíþjóð. Í Svíþjóð taka allir höndum 

saman þegar veislu skal halda, skipta réttunum á milli sín, og verkaskipting er á 

hreinu. Gestgjafinn þarf sjaldnast að sjá um alla veisluna einn– og koma gestir oft 

með til dæmis forrétt eða eftirrétt. Þar tekur maður undantekningarlaust gjöf með sér, 

sama hversu stór eða lítil veislan er, hvort sem gjöfin er vín, meðlæti eða blóm.  

 

3.1 Mín eigin veisla   

Ég ákvað að gera smá tilraun við skrif þessarar ritgerðar og  halda veislu heima hjá 

mér. Yfirskrift veislunnar var fab-kvöld en „fab“ stendur fyrir „fabulous“. Þegar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Hermann Ragnar Stefánsson, Stóru stundirnar: Siðir og venjur á merkum tímamótum, Hörpuútgáfan, 
Reykjavík, 1988, bls. 62. 
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blásið er til fab-fagnaðar í mínum vinahópi draga allir fram sitt fínasta púss og drekka 

„fancy“ kokteila. Ég var lengi að ákveða hvað skyldi borðað af því að ég hafði smá 

áhyggjur af færni minni í eldamennsku en fannst samt nauðsynlegt að hafa þríréttað. 

Ég dró fram silfurhnífapörin mín, sem tók mig hátt í þrjá tíma að pússa, þrátt fyrir að 

hafa unnið í skartgripabúð í tíu ár og verandi alvön að pússa og þrífa skart. Þetta var 

svo leiðinlegt að ég var að því komin að skipta út silfrinu fyrir eitthvað þægilegra.  

Ég hafði lesið í bók Helgu að best væri að dekka borðið daginn fyrir veislu og 

fór ég eftir því.31 Ég hófst þá handa við að gera matinn tilbúinn, sveitt og blótandi 

sjálfri mér fyrir að taka þessa áhættu þar sem ég var að gera alla réttina í fyrsta skipti. 

Ég stillti upp kampavínsglösum í innganginum, ekki á silfurbakka, því hann á ég ekki 

til og varð því að nota nýtísku skærbleikan Hay-bakka. Ég undirbjó baguette en fann 

fljótlega að tíminn leið hraðar en afköstin. Ég sá ekki fram á að komast í sturtu og 

klára að gera mig til. Mér til allrar hamingju tjáðu veislugestir mér að þeim myndi 

seinka, eins og Helga og Bergþór hafa bæði komið inn á að gera skuli.3233 Ég slapp 

því fyrir horn, skenkti í glösin og grillaði brauðið en gestunum seinkaði enn meira án 

þess að láta vita og því var forrétturinn ekki eins heitur og ég hefði viljað þegar hann 

var loksins borinn fram.  

Í veislunni drukkum við hið margrómaða Bollinger-kampavín og borðuðum 

forréttinn. Ég skellti síðan laxi í ofninn, tímasetningarnar stóðust eftir það og allur 

maturinn var fullkominn – sjálfri mér til mikillar furðu. Ég fann þó að ég vissi ekki 

alveg hversu langt ég átti að ganga í borðsiðunum. Átti ég að þjóna gestunum frá 

vinstri hlið eða var í lagi að rétta yfir borðið og þarf að fylla á glösin frá hægri hlið? 

Niðurstaðan var að það væri lagi að rétta yfir borðið – þrátt fyrir að annað stæði í bók 

Helgu en ég mat það svo að veislan yrði ekkert síðri þótt ég gerði hlutina bara eftir 

hentisemi í hvert sinn. Roðið á fisknum þvældist líka fyrir okkur og var ég spurð 

hvort það væri ekki í lagi að setja það í fatið aftur, eitthvað sem ég efast um að hefði 

verið gert í veislum forfeðra minna. Ég fann að gestir voru afslappaðir og nutu þess að 

láta þjóna sér og borða góðan mat.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Helga Sigurðardóttir, Matur og drykkur, 6. útgáfa, Bókaútgáfan Opna, Reykjavík, 2009, bls. 471.   	  
32 Helga Sigurðardóttir, Matur og drykkur, bls. 469. 
33 Bergþór Pálsson, Vinamót: Um veislur og borðsiði, JPV útgáfa, Reykjavík, 2007, bls. 48. 
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3.2. Hönnun í dag sem tengja má við borðsiði og matarhætti 

Áhugavert er að skoða hvernig borðsiðir og matarhættir hafa haft áhrif á hönnun 

samtímans en nýverið hef ég rekist á nokkur dæmi í hönnunarbúðum þar sem greina 

má tengingu á milli hönnunargriparins og matarhefða. 

Hafsteinn Júlíusson vöruhönnuður hannaði disk sem heitir Wheel of nutrition og 

á hann á að „stuðla að heilbrigðum, næringarríkum matarvenjum“34 og vera í senn 

„áminning um heilbrigðar matarvenjur“.35 Með hönnun disksins tekst hönnuðurinn á 

við hvernig og hvað fólk borðar og á hann að hjálpa fólki við að skammta sér rétt svo 

hæfilegt magn af fæðu sé úr öllum fæðuflokkunum. Diskurinn er því ekki bara 

hugsaður sem matardiskur heldur einnig sem „leiðbeinandi“ matardiskur og sem 

stofustáss í hillu. Hann er þá „vísun í gömlu minjagripadiskana“36sem voru vinsælir 

hér áður fyrr og má gjarnan sjá enn þann dag í dag á stofuveggjum Íslendinga. 

Vestrænar lýðheilsustofnanir og næringarfræðingar hafa mjög nýlega breytt 

leiðbeiningum sínum um hlutföll fæðuflokka í mataræði. Þar með er hönnun sem 

þessi barn síns tíma. 

 
 

Það hefur löngum verið grín í bekknum mínum að 

tala um safapressuna sem Philippe Starck gerði – 

safapressu sem er til á mörgum betri heimilum nú til dags. 

Það merkilega við hana er að fæstir nota hana sem 

safapressu heldur er hún meira notuð sem stofustáss. Don 

Norman hefur skrifað þekktar bækur um notendavæna 

hönnun og minnist hann á safadressuna hans Phillippes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34  „Wheel of nutrition“, hafstudio.is, Haf by Hafsteinn Júlíusson, sótt 11 nóvember 2013, 
http://www.hafstudio.is/wheel-of-nutrition/.	  
35 Viðtal 1 (21 nóvember 2013). Viðtal höfundar við Hafstein Júlíusson. 
36 Viðtal 1 (21 nóvember 2013). Viðtal höfundar við Hafstein Júlíusson.	  

Mynd 6 og 7. Wheel of nutrition diskur Hafsteins Júlíussonar.	  

Mynd 8. Safapressa 
Philippe Starck 
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sem hann á sjálfur. Hún er í forstofunni heima hjá honum, gullhúðuð sérútgáfa, með 

litlum miða á sem segir: „ekki nota þessa safapressu til að búa til djús, sýran mun 

skemma gullhúðina.“37 Þarna er búið að hanna vöru fyrir heimilið sem er ekki nothæf 

til heimilisverka. Gullhúðin eykur verðgildið á vörunni og veldur því að færri geta 

eignast hana en hún fæst líka í ódýrari útfærslu úr stáli sem almenningur getur frekar 

eignast. Safapressann minnir mig á gullsófann heima hjá ömmu sem svo sjaldan mátti 

nota og hafði hann þá líklegast helst fagurfræðilegt gildi fremur en að notkunin væri í 

fyrirrúmi. Þessu svipar líka til yfirstéttarinnar, sem var rætt um í bókinni Culture 

Builders, sem raðaði sínu fínasta pússi í forgrunn á mynd til að sýna stöðu sína í 

samfélaginu.  

 

Tom Dixon hefur lengi verið einn af mínum 

uppáhaldshönnuðum. Hann er framsækinn og ávallt með 

nýja og spennandi hluti. Nýlega kom á markað ný lína 

sem vakti strax áhuga minn og smá „nostalgíu“ – en það 

er tesett sem heitir Form Tee set. Það er smíðað úr kopar 

og mun oxíderast með tímanum og þarf því að fægja það. 

Það má hvorki setja í þvottavél né örbygjuofn og verður 

ávallt að skola það fyrir notkun38. Fyrir mér er þetta tesett tímaskekkja. Sett sem 

einungis aðallinn hefur efni á því það er bæði dýrt og svo mikil fyrirhöfn að nota það 

– líkt og silfurhnífapörinn sem ég erfði frá ömmu og nenni nánast aldrei að nota. Eftir 

að hafa kynnt mér umhirðu tesettsins hvarf öll „nostalgía“ úr brjósti mér – af hverju 

ætti ég að vilja sett sem tekur mig svona langan tíma að gera tilbúið? Það er ekki 

erfðagripur frá forfeðrum mínum og þótt það vísi í gamla tíma þá tekur það ekki mið 

af breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu. Það mætti kannski nota slíkt tesett á ljósmynd, 

líkt og fjölskyldan framan á Culture Builders, og ég sé það fyrir mér á mynd í öllum 

helstu hönnunartímaritum, svo sem Hús og híbýli til að gefa áhorfendum tilfinningu 

fyrir stétt og stöðu fólksins sem á það.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Don Norman, „Don Norman: 3 ways good design makes you happy“, ted.com, Ted, febrúar 2003, 
sótt 1. október 2013, http://www.ted.com/talks/don_norman_on_design_and_emotion.html. 
38 Form Tea Set Technical Specification Sheet - Tom Dixon, www.tomdixon.com, Tom Dixon, sótt 10 
nóvember 2013, www.tomdixon.net/static/document?id=35417 . 
	  

Mynd 9. Form Tee set. 
Mynd 8 
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Lokaorð 

Í margar aldir hefur borðbúnaður verið tákn um stétt eiganda hans. Borðbúnaður hefur 

verið í stöðugri þróun og tekið breytingum um allan heim, frá því á fyrri tímum þegar 

allir notuðu sömu hnífapörin í allri máltíðinni yfir í að ný hnífapör séu notuð fyrir 

hvern rétt. Nú er svo komið að þegar ég skoða borðbúnað forfeðra minna veit ég ekki 

til hvers hann er og þarf að spyrjast fyrir. Hluti af honum eru gömul áhöld sem hafa 

úrelst og gætu horfið með minni kynslóð.  

Matarhættir geta verið ólíkir og okkur framandi þótt um nærumhverfi sé að 

ræða, okkur geta þótt sumar hefðir harðneskjulegar, eins og t.d. ortolan buntingen. Í 

myndinni Babettes gæstebud vissi fólk ekki hvernig það átti að borða matinn, þar sem 

það hafði aldrei séð hann áður, og þurfti að horfa til hershöfðingjans til að sjá hvernig 

ætti að hegða sér. Hér finnst mér Karen Blixen vera að takast á við borðsiði og 

matarhætti og stéttir og mismunandi siði. Og ekki síst hvernig fólk nýtur þess að 

borða góðan mat og viðhafa ákveðna borðsiði – oftar en ekki þar sem skilningarvitin 

fá einnig að taka sem mestan þátt.  

Í flugfreyjustarfi mínu hef ég fengið tækifæri til að ferðast mikið, sérstaklega 

um Skandinavíu þar sem ég hef upplifað ólíkar matarhefðir og þarfir fólks, jafnvel frá 

sama landi. Oft sækir fólk í eitthvað sem kemur heimahögum þess, eins og fólk frá 

Gautaborg, sem sækir í rækjusalat og kaldan mat, og farþegar frá Kaupmannahöfn, 

sem vilja sitt hefðbundna smurða brauð. Sem verðandi vöruhönnuður sé ég tækifæri í 

þessari hegðun til að hanna þjónustu sem myndi henta þörfum og hefðum allra í 

þessum hópi og myndi gera alla ánægða. Ég sé einnig mikil tækifæri í hönnun 

vistvænna umbúða.   

Bækur sem hafa verið skrifaðar um borðsiði og hvernig ber að haga sér í 

veislum er svo sem ágætt að hafa til hliðsjónar en þegar miklar tækni- og 

samfélagsbreytingar verða breytast hefðirnar og þá verður að taka mið af því. Margir 

virðast vilja að hluta til halda í menningararfinn og nostalgíuna og fylgja sumum 

hefðum eftir – en einnig búa til sínar eigin. Hönnuðir hafa vísað í nostalgískar 

hugmyndir við hönnun sína með misgóðum árangri. Það er mikilvægt að vera ekki að 

hanna hlut sem áður hefur verið útbúinn en þó er gaman að gera hlut sem er vísun í 

eitthvað sem við þekkjum og kallar til dæmis fram notalegar tilfinningar. 
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