
Nu har hon beslutsrätten 
Nästa gång du ser ett brudpar skära tårtan, titta på 
deras händer.

Bruden lägger sin högra hand på skaftet, nu är det hon 
som är den tongivande i det nya hemmet.

Men givetvis delas allt
Hur hon håller, att hon blir den som skär första biten 
av tårtan, symboliserar att hon därmed blir den som har 
beslutsrätten i hemmet. Men givetvis kan det inte enbart 
tillfalla henne, så därför lägger brudgummen sin högra 
hand över hennes hand. Nu skär de tillsammans.

En modernare tolkning  
En betydligt mer modern tolkning är att brudparet för 
första gången delar något som man och hustru genom 
att gemensamt skära första tårtbiten.

Det symboliserar ett av alla de hinder som de ska ige-
nom under livet. Ett första samarbete och en tolkning 
som nog känns mer tidsenlig.

Men det finns mer symbolik och sätt att skära. Se på 
Prins Carl-Philip och Prinsessan Sofia, hur de skar 
med värja.

Så låt oss ta tillfället i akt och reda ut ännu mer om 
denna tårta.
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
Kom ihåg att ange källan!



Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveri-
ges mest anlitade experter på framgångsrikt 
bemötande och vett och etikett - och framför 
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta om-
nämnd som auktoritet inom området och får 
frekvent uttala sig i TV, radio och tidningar. 
Mats är dessutom professionell föreläsare 
och hans föreläsningar är uppskattade och 
har bokats av hundratals kunder.

Med ett förflutet som distriktssköterska, 
säljare inom läkemedelsindustrin, verksam-
hetschef, företagare och författare, har Mats 
Danielsson byggt upp ett brett kunnande och 
erfarenheter - ibland dyrköpta sådana. 

Hur det började
2002 skrev Mats fem sidor om vett och etikett 
och la det på nätet. Ingen hade då 

något liknande och snabbt fick hemsidan stort 
genomslag och Mats många, många frågor. 
Tillsammans med dess svar, växte sidan. Idag 
har vett-och-etikett.se utvecklats till Sveriges 
största webbsida i ämnet.  Namnet Etikett-
doktorn myntade en journalist på Sveriges 
Radio, helt ovetandes om detsamma: ”du 
gillar etikett och har jobbat med doktorer” 
Alter egot Etikettdoktorn var fött!
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värjan
Varför tog Prins Carl-Philip upp sin värja och inte 
en tårtspade?

Det är en äldre och mer ovanlig tradition, att en officer 
i uniform skär tårtan med sin värja.

Symboliken är densamma, men om ni tittade noga såg 
ni att de endast skar ett snitt. Sedan gick konditorn 
fram och skar det andra snittet, i tårtspadens bredd.

Skär alltid en tårtas första bit i tårtspadens bredd, då 
är den lättast att tas ut.

Mata brudgummen
Ibland förekommer det även att bruden ger brudgum-
men ett första smakprov på tårtan genom att mata 
honom.

Det kommer från traditionen att en brud i England förr 
skulle ge alla bröllopsgästerna en smakbit.

På 100-talet bakade Romarna en kaka på vetemjöl 
och salt. Den skulle först ätas av brudgummen under 
ceremonin och sedan skulle han bryta resten av brödet 
över sin bruds huvud. Detta skulle välsigna äktenskapet 
och ge många barn. Gästerna skulle sedan försöka 
komma över en gnutta av detta bröd för att i sin tur 
få del av denna lycka. 

Att mata brudgummen och bruden är en ritual med 
rötterna i Romarnas kaka, för lycka som alla  gäster 
skulle få en del av.

Korta fakta om bröllopstårtan
Tårtan kan i princip utformas hur som helst, men • 
ofta har den glasyr vilket gör den mer hållbar.
Varken färg eller utformning har någon betydel-• 
se, även om en ljus tårta är betydligt mer vanlig.
En gammal tro är att så många våningar som • 
tårtan har, så många barn blir det i äktenskapet.
Den serveras då cirka en timme efter den ordina-• 
rie måltidens dessert.
Men det förekommer att tårtan serveras dagen • 
efter bröllopet om man har gäster som stannar 
över natten.
Då serveras den tillsammans med presentöpp-• 
ningen. Det kan bli mycket uppskattat.
Det kan givetvis lika gärna vara en skånsk  • 
Spettekaka som bröllopstårta.

Kom ihåg! –  
artighet lönar sig  och är en underskattad resurs!

© Etikettdoktorn/Er Man AB · Gjuterigatan 4 · 575 36 Eksjö · tfn +46 (0)8 23 19 10

Etikettdoktorn Mats Danielsson


