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Löftesord för borgerlig vigsel

Förkortad version
 

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N.  

till din hustru/man?

(Svar : Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar : Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar. 

Har ni egna önskemål – prata med er vigselförrättare 

Längre variant 

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå 

äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga 

individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:  Vill du N.N. ta  

denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? 

(Svar : Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar : Ja.)

(Paret kan växla ringar.) 

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till 

varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. 

(Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap. 



Exempel på egna löftesord 

NN (mannen/kvinnan), tag nu den ring som du vill ge till NN (mannen/kvinnan) och säg efter 

mig: Jag, NN, ber dig, NN, att vara min älskade, min vän och min hustru/man. 

Min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både när du är lycklig 

och när du är fylld av sorg. 

Det är min vilja och önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.

NN, väljer du att uppfylla NN önskan och bli hans/hennes hustru/man? 

(Svar : Ja.)

NN (kvinnan/mannen), tag nu den ring som du vill ge till NN (mannen/kvinnan) och säg efter 

mig: Jag, NN, ber dig, NN, att vara min älskade, min vän och min man/hustru. 

Min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både när du är lycklig 

och när du är fylld av sorg. 

Det är min vilja och önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.

NN, väljer du att uppfylla NN önskan och bli hennes/hans man/hustru

(Svar : Ja.)
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