
 

Bröllopsplacering enligt traditionen 
 
Bordsdamen sitter alltid till höger om bordsherren. 
Brud och brudgum sitter i mitten av honnörsbordet, bruden sitter till höger om brudgum. 
Till höger om bruden sitter brudens far 

Till höger om brudens far sitter brudgummens mor. 
Till vänster om brudgummen sitter brudens mor 

Till vänster om brudens mor sitter brudgummens far.  
Enligt traditionen sitter närmaste släkten nära brudparet. 
Vänner och lite mer avlägsna släktingar sitter lite längre bort. 

Den enda gången gifta par har varandra till bordet är på sitt eget bröllop. 
Sambor och syskon ska inte heller enligt traditionen sitta bredvid varandra. 
Nyförlovade som inte bott ihop en längre tid har varandra till bordet. 

Toastmaster ska ofta sitta så att han har ögonkontakt med serveringspersonalen och så att 
han hörs bra. 
För övrigt gäller sunt förnuft, blanda roliga med mindre utåtriktade, unga med äldre osv. 
tänk bara på att de äldre i alla fall har någon i samma ålder. Det viktigaste att tänka på är att 
de man placerar bredvid varandra kan tänkas trivas och ha roligt tillsammans under 
middagen. Någonting bra att veta är att ljudvolymen på bröllopsfesten tenderar att bli hög 
vilket gör det svårt att hålla dialog med de mittöver bordet. Det är lättare att konversera med 
personer bredvid sig. 
Det bör finnas placeringskort vid varje plats så gästerna ser var de skall sitta. Brudparet bör 
även sätta upp större ark över bordsplaceringen t.ex. vid ingången till salen/rummet där 
middagen skall intagas så att gästerna lätt kan finna sin placering. Om man inte vill sätta 
upp större ark över bordsplaceringen är en annan variant att värdparet står vid ingången till 
middagssalen och pekar ut för gästerna var de skall sitta. 
Barn eller inte barn på festen, det är den stora frågan som nästan alla har en åsikt om. Dock 
så är det alltid upp till brudparet själva att bestämma om det ska vara barn med på festen 
eller inte. 

Om man har barn på festen kan de placeras längst ut mot bordskanterna eller om de är 
riktigt små kan ett rum bredvid passa bättre. De brukar ofta inte alls uppskatta den utdragna 
middagen med långa tal som de inte förstår sig på. Ofta är det bra att servera annan mat till 
barnen och en person bör se efter och aktivera barnen. En bra idé är att placera ut 
skålar med godis, spel och annat som barnen tycker är kul och kan sysselsätta sig med. 


