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Borgerlig vigsel erbjuds i Vetlanda kommun enligt följande: 

Kort ceremoni helt i överrensstämmelse med den ritual som lag och förordning 

föreskriver. 

Följande text uttalas:  

”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.”  

Alternativt 

”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) 

(Ev. ringar utväxlas) 

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. 

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.” 
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Vigseln är rättsligt bindande, men har inga religiösa inslag. 

Önskemål om t.ex. musik, diktläsning eller andra inslag i ceremonin får ske efter 

överenskommelse med vigselförrättaren. 

Vid vigseln ska två vittnen närvara. 

Vigseln är kostnadsfri. 

Normalt sker vigseln i Stadshuset. Eventuella önskemål om annan plats kan endast 

tillgodoses efter överenskommelse med vigselförrättaren. Bokning sker via 

kommunkansliet 0383-971 60. 

Övrig information 

Kontakta Skatteverket för ansökan om hindersprövning samt blanketten som avser 

anmälan om makarnas efternamn. Efter handläggningen på Skatteverket får ni 

hemskickat ett vigselintyg och ett hindersprövningsintyg. 

Intygen ska lämnas i original till kommunkansliet senast en vecka före vigseln, 

tillsammans med namn och adress på två vittnen. Vid behov kan vittnen ordnas via 

kommunkansliet om vigseln sker under ordinarie arbetstid. 

 


