
Trygge valg – disse kjenner de fleste 

1/278           Herre Gud, ditt dyre navn og 

ære 

651    Kjærlighet fra Gud 

666    Å leva det er å elska 

  

Barnevennlig 

240    Måne og sol 

488    Ingen er så trygg i fare 

48      Deilig er jorden 

  

Folketoner 

482    Deg å få skode (vakker irsk folketone 

som passer til alle typer bryllup!) 

319    Lær meg å kjenne dine veie 

419    Med Jesus vil eg fara 

  

Vinter, lys 

101    Kristus er verdens lys 

431    La oss vandre i lyset 

246    Lyset skinner over jord 

  

Vår-/forsommerbryllup 

844    No livnar det i lundar 

292    Den prektig kledde sommerfugl 

655    Guds godhet sang i sinnet 

840    I denne fagre sumarstid 

841    Den blomstertid nå kommer 

845    Så grønn en drakt (passer hele 

sommeren) 

  

Internasjonalt – samme salme på 

flere språk 

440    Kom, kom og hør (342 Amazing 

grace) 

482    Deg å få skode (Be Thou my vision) 

308    Nå la oss takke Gud (Nun danket alle 

Gott, Now thank we all our God) 

322    Stor er din trofasthet (Great is thy 

faithfulness) 

  

Pomp og prakt 

309    Lovsyng vår Herre, den mektige 

konge med ære 

715    Gud du er rik 

280    Store Gud, vi lover deg 

101    Kristus er verdens lys 

197    Deg være ære 

  

Et kongelig valg – Mette Marit og 

Håkons bryllupssalmer 

738    Noen må våke i verdens natt 

666    Å leva det er å elska 

678    Vi rekker våre hender frem 

  

Noen spennende og veldig fine nye 

salmer – om dere tør! 

288    Himlane kan ikkje romme 

Nyskrevet salme, enkel melodi, fin til 

inngang/åpning 

295    Skaperens stemme høres en morgen 

På melodien til «Morning has 

broken» 

296    Himlen blåner for vårt øye 

Salme med «skapelsesmotiv», 

mange naturmetaforer. 

304    Når heile verda syng mot Gud.  

Skrevet av Edvard Hoem, med 

7 vers, en for hver skapelsesdag 

460    Bortom tid og rom og tanke 

Nær tekst som dreier seg om Guds 

nærvær i hverdag og i sterke 

øyeblikk 

520    Gå gjennom byens lange, rette gater 

Fin og trøstende og vakker om Guds 

nærvær i det levde livet, på godt og 

vondt 

Forslag til salmer i bryllup 
 



624    Må din vei komme deg i møte 

Vakker keltisk reisebønn på 

irsk folketone. Passer fint til utgang. 

Bare ett vers, så den kan/bør synges 

to ganger. 

652    Å Gud, velsigna desse to 

Opprinnelig med nordsamisk tekst, 

men oversatt på nydelig vis.  

656    Kjærleik er gleda, uendeleg sterk.  

Vakker og meditativ salme om 

kjærligheten. Enkel melodi. 

657    No vender Guds kalenderblad 

Nydelig tekst av Edvard Hoem, men 

litt vanskelig melodi 

743    Velsignet være dere som gir brød i 

tomme hender.  

Velsignelse/bønnesang. Passer som 

2. salme. 

801    Morning has broken/Nå er det 

morgen 

Kjent tekst og melodi for mange 

(gælisk folketone) 

832    Jeg synger meg en blå, blå salme.  

Sterk og vakker tekst av Erik Bye, 

passer som 2. salme eller til utgang. 

854    No stig vår song 

Edvard Hoem sin tekst, men 

melodien kan være litt vanskelig 

  

Andre klassiske salmer 

233    Kjærlighet er lysets kilde 

312    Til himlene rekker din miskunnhet, 

Gud 

314    Alt står i Guds faderhånd 

318    Himmelske Fader, herleg utan like 

371    Om alle mine lemmer 

Petter Dass-salme med flott og lett 

melodi. Passer til inngang. 

382    Din trofaste kjærlighet kan aldri 

svikte 

Enkel, men fin sang. Bør synges to 

ganger. Passer som 2. salme 

409    I dine hender, Fader blid 

Storslagen salme skrevet av Svein 

Ellingsen, passer til utgang 

528    Lovsyng Herren! Han er nær! 

Klassisk og enkel salme, bare to 

vers, passer til åpning. 

653    Herre over alle slekter 

665    Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme 

din ære 

670    Til kjærleik Gud oss skapte 

695    Rop det ut med hjertens jubel 

734    Guds kjærleik er som stranda og som 

graset  

 

Hvordan går salmene? 

For å finne ut hvordan de forskjellige 

salmene låter, kan man gå inn på NRK sin 

salmemaraton fra Trondheim: «Salmeboka 

minutt for minutt». Den er litt kronglete å 

bla seg fram i, for avsnittsnummereringen 

innenfor hver episode er ikke de samme 

tallene som i salmeboka. Men hele 

salmeboka ligger der tilgjengelig for alle!  

 

Lenke til første episode i salmemaraton: 

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-

for-minutt/DMLS00000114/sesong-

1/episode-1 
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