
TRADITIONSENLIG

SITTNNING

TIPS OCH RÅD

• För att skapa nostalgi och återknyta till studentlivet under en 

återträff eller ett jubileum är lämpliga lokaler för en sittning i 

Uppsala naturligtvis en av Uppsalas studentnationer eller Uppsala 

slott. Samtliga 13 studentnationer i Uppsala har 

festvåningsverksamhet och salar för stora sittningar och rum för 

mindre sällskap. 

• Om återträffen arrangeras utanför Uppsala kan sittningen anordnas 

i en festlokal eller på en restaurang.

• En traditionell sittning inleds med en fördrink och mingel. Musik i 

bakgrunden kan vara trevligt om akustiken i lokalen tillåter och om 

gästerna är många. Tänk på att en väl genomtänkt bordsplacering 

är viktig för stämningen och trivsel under sittningen.

• Serveringen av kaffet kan ske på olika sätt. Diskutera det med 

restauratören. Om middagen är lång kan det t ex vara en fördel att 

ta tacktalet till efterrätten och därefter bryta sittningen och servera 

kaffet i ett anslutande rum. På så sätt får gästerna chans att stå 

eller sätta sig var de vill och prata med varandra i mindre grupper.

• Om man inte har en tacktalare och om man inte vill sjunga ”O 

gamla klang och jubeltid” som avslutning på sittningen är det bra 

om toastmastern annonserar att sittningen lider mot sitt slut.

• Efter sittningen följer bar och dans. Se också till att det finns 

utrymmen där man kan mingla och prata med varandra utan för 

hög musik.

https://uppsalastudent.com/nationerna/
http://www.uppsalaslott.com/


Förslag till sittningsprogram

1. Bänkning (alla sätter sig till bords) på värdens eller värdinnans 

anförande

2. Logistiskt välkomstanförande med information om nödutgångar, var 

toaletterna finns och om det är paus inlagd i programmet för 

sittningen

3. Servering av snaps, alternativt annan dryck till förrätten

4. Vid snaps: sånganföranden tar upp första sången

5. Skål och välkomna (värden eller värdinnan) 

6. Förrätten äts

7. Utrymme för tal och underhållning

8. Avdukning av förrätten (möjlighet till paus)

9. Servering av dryck till varmrätt

10. Välkomsttal (värden eller värdinnan)

11. Servering av varmrätten, eventuellt påfyllning av dryck

12. Varmrätten äts

13. Utrymme för tal alternativt underhållning

14. Möjlighet till paus

15. Bänkning efter pausen

16. Servering av efterrätten (om den inte är framdukad)

17. Servering av dessertdryck

18. Möjlighet till tal alternativt underhållning

19. Servering av kaffe med eventuell avec

20. Tacktal

21. Sång: O gamla klang och jubeltid 

Utse redan från början i planeringen en

• Värd eller värdinna

• Sånganförare

• Toastmaster

• Tacktalare


