TEMA I TAKT OG TONE

,I

ORD MATHIAS VESTERGAARO

n opfattelse af Emma Gad som etlkette-

E

- og helst mod politIet

d.k:tator bygger ofte pa en 31vor1l9 mls-

forstaeIse - det er nemhg langt de færreste
der har læst Emma Gads bog Takt og Tone fra
1918 Dem der har, 'III dog 'Ilde at bogen pa
Ingen made handler om at opstille krukkede og
besvær1tge regler med det formal at gore enhver form for menneskehgt samvær unaturligt
og ubekvemt - tværtimod. Emma Gads budskab er netop al VI skat kunne holde ud at være
sammen. og bogen handler udelukkende om
hvordan man pa en god made kan tage hensyn
bl hInanden. Et helt Igennem godt og kærligt
budskab Derfor undrer det mig meget at hun i
den grad er blevet forkastet og afvist

"

Hold døren for andre
- ikke fordi de ikke
selv kan åbne den (det
er her, feministerne
misfor tod noget)

Madkultur
AI Emma Gads etikette for1<astes, kan ses
som et led l den generelle madkultur der har
etableret sig I Danmark I den mest ekstreme
ende af skalaen finder vi de fanatiske unge
mennesker der sætter .ld td gader og stræder
• oprør mod samfundet Her fremsættes Intet
alternatIv - det er en rendyrket modkultur hvor
det udelukkende handler om at forkaste del
etablerede uden I øvngt at have sat sIg Ind I
hvad det er der forkastes Men kastes skal der

Innovation og frygten for traditionerne
Men allerede for dette, var de generette normer
lopbrud Maske kommer angsten for tradltloneme fra vores konstante fokus pa .nnovallon
og ~det nye~ I denne opllk er tradItioner per
definitIon noget der bør forkastes da de horer
fortiden td. Desuden beskyldes tradItionerne
for at skabe de faste rammer for vores sam·
vær, som forhindrer os I at være Innovative.
Desværre er realiteten dog ofte at der hurtigt
etableres nye vaner og mønstre. blot uden
den medmenneskelige omtanke som bærende
element
Fokus på formålet
MIn pastand er at VI har brug for Emma Gad
og de gode manerer Ikke at Jeg ønsker at plæ·
dere for en ensretning af IndivIde!, hvor VI alle
skal gå i rene, nystrøgne skjorter og med slips
der sidder stramt om halsen - for det er Ikke
det der er afgørende (selvom det da pynter på
de fleste). Det afgørende er at vi aUe overvejer
hvordan VI kan tage hensyn til hInanden som
medmennesker, både i de store begIvenheder
(skal man fx genoptrykke en tegning der af
mange anses for at være blasfemIsk?) men
lige så meget I de sma kan man fx tIllade sig
at forpeste forelæsnIngslokalet med et korpus
der Ikke har været I bad I flere dage - eller
værre: ved at overdynge sIg med parfume?
Det handler ikke om at dyrke en konformItet
der ekskluderer de utllpassede (som Panduro
frygiede), men det handler om at Indse at selv
oprøret mod normerne, hVIS det dyrkes td det
ekstreme, ogsa ekskluderer mange fra det
daglige samvær

Gor det til en dyd
VI har brug for at revurdere den made VI omgås
hinanden pa, men revolUlJonen skal starte I det
sma Gør det til en dyd at være en gentleman
Hold døren for andre - Ikke fordI de Ikke selv'
kan åbne den (det er her femInisterne mIsforstod noget). men fordi det er en made at vIse
el andet menneske at du er opmærksom på
vedkommendes tilstedeværelse. Lyt koneen.
treret tIl hvad andre siger (i stedet for bare at
vente hl det bliver dm lur) Ved at gøre gode
manerer tIl en dyd, og noget man sælter en
ære I. kan man desuden opna en helt særhg
form for Indre tilfredsstIllelse, som netop I en
tid hvor den matertelte velstand I samfundet er
hOJ, er let at glemme

Efter al have udtall glæde over udvlkhn·
gens fremdrtft fortsætter Emma Gad Sin
kommentar
~Men , ~n henseende, mj}ske den
væsentligste, er det gået tilbage Den
dyd, der hed nCJsomhed. er, mens Jeg har
levot, sa godt som forsvundet fra verden
og dermed den stille smdets glæde Ved
den hastIge udVlklmg er erhvervene ble·
vet flere Fortjenesten slørre, muftghedeme mere ubegrænsede. Enhver vtf have
mere. Afle har kun blikket henvendt pil
dem, der er n~el endnu Videre I lukSus og
ftvsnyde/se
Skal Jeg bnnge den kommende slægt
et cnske. så er det, at den foruden en
fortsæNelse af nulldens nge udVikling
ma ftJ lidr mere ro I Sjælen, lIdI mere
forstaelse af. at nydelse og livsglæde Ikke
er ensbetydende. og ar den sande lykke·
(oleise beror (uldl så mege' på de' mdre
som pil de' ydre.•

CItatet er Indtalt på grammofonplade den

21 seplember 1913 af Emma Gad - del
er knap 100 år gammelt. men om muligl
endnu mere aktuelt end nogensInde Ind·
spllnlngen kan høres I SIn helhed (2 34)
fra Dansk Lydhlslofle pa Statsbiblioteket

