
Tjänstemannamiddagar – några minnesbilder 

 

Min far var bergsingenjör. Han arbetade som sådan på 

flera platser i Sverige, oftast i någon chefsbefattning. 

Ett starkt minne från min barndom (1950- och 1960-

talet) är de så kallade tjänstemanna-middagarna, som 

mina föräldrar förväntades bjuda på i sitt eget hem. 

Med “vi” och “oss” nedan menar jag mig själv och mina 

syskon. Tjänstemännen var på den tiden till 100% 

herre med hatt (en hatt som vid hälsning lyftes elegant 

med höger hands tumme, pek- och långfinger samtidigt 

med en lätt bugning). I god tid började mina föräldrar 

planera för hur gästerna skulle placeras vid 

middagsbordet. Ålder och befattning var avgörande för 

hur nära värden och värdinnan man fick sitta. Min mor 

hade alltid den äldste mannen, som också oftast var 

den med tyngst CV, på sin vänstra sida, t.ex. 

inköpschefen. Hans hustru satt på min fars högra sida. 

Värdens dam blev alltid först serverad och värden själv 

sist. De handritade placeringslistorna av papp finns 

fortfarande bevarade trots att detta är mer än ett halvt 

sekel sedan. Vi hade inhyrd hjälp i köket och även vid 

serveringen. Kokerskan i köket var underbar. Vi 

älskade henne. Stor, rund, varm och väldigt trygg. Där 

fanns aldrig någon irritation över oss barn vare sig hos 

köks- eller serveringspersonalen. Medan en riktig 

servitris serverade fisken eller köttet hände det, att när 

vi kommit upp i åren, fick servera tillbehören såsom 

grönsallad, potatis och sås. När maten var uppäten 

togs tallriken bort från höger med höger hand. En ren 

tallrik som hölls med vänster hand sattes omedelbar 

fram på vänster sida. Det förekom aldrig, som idag (ett 

otyg), att gästerna själva började stapla de använda 

tallrikarna på hög. Vinerna serverades alltid i karaff, 

minns aldrig att någon flaska förekom i matsalen. De 

var dekanterade och tempererade i god tid före i köket. 



Mellan huvudrätt och efterrätt var det rökpaus och ett 

slags lugn lägrade sig. Rökverket (cigaretterna) stod i 

förväg på middagsbordet i små silverbägare jämte 

askkopp och tändsticksask. Det var framför allt 

damerna som rökte. Det hände att någon dam hade ett 

elegant cigarettmunstycke. Det imponerade storligen 

på oss barn. Att gästerna blev allt gladare och 

pratsammare ju längre kvällen led var uppskattat av 

oss. Även om vi inte fick vara uppe alltför sent kunde 

man höra sorlet stiga upp till övervåningen och in i 

barnkammaren. Ibland smög man ned för trappan och 

då kunde man ha turen att träffa på någon glad gäst 

som var på vandring. När rökpausen var över dukades 

askkopparna ut och in kom efterrätten. Till efterrätten 

förväntades det att gästerna använde gaffel. Av någon 

för oss barn oklar anledning ansågs gaffeln vara ett 

mer kultiverat bestick än skeden och kniven. Den kokta 

potatisen fick t.ex. inte skäras med kniv utan delades 

med gaffeln. Det osmörade kuvertbrödet på assietten 

till vänster fick inte stoppas direkt i munnen utan 

gästen bröt små bitar med fingrarna och förde till 

munnen. Plötsligt blev det knäpptyst och sorlet 

försvann. Dags för det tråkiga och alltför långa 

tacktalet: “Å gästernas vägnar vill jag framföra...”. 

Efter den obligatoriska tackskålen var det dags för 

konjak och kaffe i salongen. Idag skulle motsvarande 

rum ha kallats för vardagsrummet. Ljusen och brasan i 

salongen vara tända i förväg. En servitris bar brickan 

med de tomma mockakopparna och sockerskålen. En 

annan servitris kom i släptåg och serverade kaffet från 

en silver-kaffekanna i höger hand och i vänster hand en 

liten bricka med gräddsnipa (innehållande grädde, 

mjölk hade varit otänkbart). Detta var ett 

balansnummer som vi barn aldrig anförtroddes. Likör 

till damerna och konjak till herrarna i tillhörande glas. 

Om det mot förmodan hände att en dam ville ha konjak 



fick hon finna sig i att dricka denna i ett likörglas [sic!]. 

Så kom cigaretterna fram igen. Det bolmades ganska 

flitigt. En och annan herre prövade också en cigarr. 

Cigarrdoften letade sig upp på övervåningen och in i 

sovrummen och gav en antydan om en annan, 

spännande värld. Nu sov vi barn, men jag misstänker 

att det serverades vickning eller i alla fall ett glas 

mineralvatten (“dra åt fanders-bricka”) innan gästerna 

återvände hem. 

 

Wilhelm Tham 
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