
Kjære brudepar 

Navn på Brudeparet 

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve 

sammen i ekteskap. Først og fremst er ekteskapsinngåelsen en beslutning som angår dere 

to, men også familie, slekt og venner vil bli berørt av at dere to nå ønsker å leve sammen i 

ekteskap. 

Noen er av den oppfatning at man kan leve like godt sammen uten å avgi noe formelt 

ekteskapsløfte, mens andre mener at ekteskapsinngåelsen tilfører parforholdet noe helt 

spesielt i tillegg til det som fra før av har vært mellom to mennesker som er glade i 

hverandre. 

Ekteskapet har også en håndfast virkning i form av de juridiske rettigheter og plikter 

ektefellene får overfor hverandre og samfunnet, og dette binder dere nå sammen på en ny 

måte. 

Ekteskapet kan også sees på som en symbolhandling som viser samhørigheten mellom dere 

to overfor omverdenen. Dere viser at dere har valgt hverandre som følgesvenner gjennom 

livet, og at dere har sterk tro på fellesskapet deres.  

For de fleste er dette livets viktigste valg. 

Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i 

medgang og motgang. 

Men dere lover hverandre mer: 

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det finnes mange 

meninger om hva KJÆRLIGHET er. 

Kjernen i begrepet kan være det å GI – gi av seg selv, vise omsorg, godhet og respekt – uten 

å kreve noe tilbake. 

Kjernen i begrepet TROSKAP kan defineres som det å VILLE når kjærligheten blir satt på 

prøve. I ethvert parforhold vil det være enkelte stunder hvor samlivet kan kjennes tungt. Det 

er i slike perioder av livet at det er viktig å vise vilje til å holde fast ved det løftet man har gitt 

den annen. Finnes denne viljen, har man langt på vei oppfylt sitt troskapsløfte. 

Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er et av de vanskeligste løfter vi kan gi et 

annet menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres 

oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran dere. Det 

ligger en sterk kjærlighetserklæring i løftet, og det er samtidig en alvorlig forpliktelse for den 

som avgir løftet. 

Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Husk å ta vare på hverandre – og ta vare på kjærligheten – og ta med dere denne lille 

formaningen fra dikteren Piet Hein: 

Husk å glemme bagateller 

Husk å fatte hva det gjelder 

Husk å leve mens du gjør det 

Husk å elske mens du tør det! 

Ved å inngå ekteskap blir dere en enhet, men det er viktig å huske på at dere allikevel 

fortsetter å være to selvstendige, og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom 



kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet 

er også å vise respekt for hverandre. 

Alf A. Seters dikt Lærdom sier noe om hva det å elske er. Det lyder slik: 

 

Lærdom 

Å elska er å vera stille nesten heile tida 

og ha varme hender 

Å elska er ikkje å vakta 

men å sjå ein annan veg til rett tid. 

Snakk ikkje om ekstasen når du meiner kjærleiken 

Dei bur på kvar sin stad og møtest sjeldan. 

Snakk heller om å gå til fots 

gjennom titusen kvardagar og aldri halda opp med å vera den rette. 

Å elska er å tenna lys og tørka tårer, 

natt og dag. 

Da vil jeg be alle om å reise seg. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå 

alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her: 

Og nå: 

(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller 

lesbiske paret) 

Jeg spør deg først: (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 

Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen), 

som ved din side står til din ektefelle? 

Så spør jeg deg: (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen) 

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 

som ved din side står til din ektefelle? 

Så gi hverandre hånden på det. Som et symbol på løftet dere nå har gitt hverandre, vil jeg be 

dere om å sette på ringene. 

Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer 

jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselsboken er undertegnet og ekteparet har fått 

vigselsattesten. 


