
Den uppskruvade
 
Den här typen av gäster har man att göra med relativt tidigt, efter-
som de börjar bli exalterade redan flera veckor före bröllopet och 
överöser dig med frågor. Vad ska jag ta på mig? Vad blir det för 
mat? Vem hämtar mormor Gudrun?... Upphetsningen stiger från 
dag till dag och kulminerar i att gästen dyker upp med rödblom-
migt ansikte och pratar oavbrutet. Då hjälper det bara att försöka 
hålla sig lugn och inte låtsas om att man är irriterad. Allra helst låter 
du någon annan lugna gästen, så slipper du dämpa upphetsnin-
gen själv.

Singlarna

För singlar kan bröllop vara lite svåra, ef-
tersom de ständigt påminns om att de 
själva inte har någon partner, och ibland 
konfronteras de med taktlösa frågor som 
„Och vem är du här med?“ eller „Är du 
här alldeles själv?“. Ett bra sätt att bemöta 
de här gästerna kan vara att låta dem ta 
med sig ett sällskap. Annars är det en bra 
idé att placera singlar bredvid varandra 
(men inte alla singlar vid ett bord, det kan 
leda till misstämning!), för vem vet, kanske 
hjälper den romantiska stämningen den 
ena eller andra att hitta sin lycka. Det vore 
inte första gången som ett bröllop har le-
der till ytterligare ett.

Den känslosamma

För det mesta handlar det om nära anhöriga eller bästa vä-
ninnan. Känslorna kan exempelvis välla upp i kyrkan eller när 
brudens far håller tal. De här gästerna har svårt att hålla tillbaka 
tårarna. Egentligen är det mycket som kan göra dem tårög-
da. De är extremt tacksamma om näsdukar finns till hands. 
Dessa gäster är faktiskt ganska lätta att ha att göra med, efter-
som de inte är ute efter uppmärksamhet, utan bara är glada 
om de lite diskret får torka sina tårar. 

Den skygga

Den här typen är mycket speciell, och om ni vill ha en riktigt 
uppsluppen fest, så bör ni försöka få rätt blandning. Det kan 
vara en bra idé att mixa de lite blygare med de extroverta 
gästerna, för även de skyggaste bland gästerna brukar inte 
kunna stå emot festprissarnas animerande charm.

Festprissen

Oumbärlig för en lång och rolig fest är festprissen. Men även 
här gäller det att hitta rätt blandning om det ändå ska gå „stä-
dat“ till (om inte, så är det bara att bjuda alla festmänniskor, då 
blir det definitivt inte tråkigt). Om saker och ting skulle börja 
gå överstyr och resten av gästerna känner sig obehagliga 
till mods, så är det dags att ingripa. För det mesta räcker det 
med att skilja festprissarna åt ett tag. En kort paus ute i friska 
luften och ett glas vatten i baren kan ofta göra under. Men 
som sagt, för en riktigt lyckad fest behöver man sådana här 
gäster.

De ovälkomna gästerna

Alla känner till dem, bästa kompisens nya pojkvän, den in-
gifta mostern, gäster som man egentligen inte är så sugen 
på och i synnerhet inte en dag som den här. MEN vissa gäs-
ter får man faktiskt ta på köpet, och om favoritmorbrorn ska 
vara med, så är det bara att bita i det sura äpplet. Men gör 
inte för mycket av artighet, det är ändå din dag, din fest och 
din gästlista.

DIE GÄSTELISTE


