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KONFIRMERES: Det er dette det egentlig handler om.
Konfirmantleder Vegard Beider Tuset og sogneprest
Marit Skaar Skogesal velsigner Kristoffer.

hvem skal sitte hvor? – Måtte du plassere han
der da? Fredag før selve konfirmasjonen skaper bordplasseringen tilløp til diskusjon.

puss, puss: – To-do-listen bare vokser, sier pappa
Espen Wøien to dager før konfirmasjonen.

fikk vi stå mye slalåm og snowboard og
sang mange fine salmer.
At konfirmasjonen skulle stå i kirken, var fjortenåringen heller aldri i
tvil om.
– Alle i familien har gjort det, og
vi er en kristen familie, så det var en
stor selvfølge for meg. Vi snakket ikke
engang om det på forhånd.
Kristoffer sitter på første rad med
den hvite lange kappen over den splitter nye
dressen. I høytidelig prosesjon har han og de
sytten andre gått inn i kirken etter sogneprest
Marit Skaar Skogesal. Konfirmantene har ventet, småpratet om gaver og konvolutter som
venter hjemme, og prøvd kapper i kapellet.
Bunadskledde gjester har benket seg på rad og
rekke i kirken. Familien Wøien sitter på fjerde
rad. Tuva sitter ytterst, sammen med kusinen
Anette. Mamma Katrine har småpratet med
Mina og farmor.
Men nå er alle stille og høytidsstemt. Det
er de atten på første rad som står i høysetet. I

BENKESLITERE: På første rad fra venstre sitter konfirmantene Sindre Sjøstrand Brurberg, Markus Rønning, Hans Marcus Wrangell, Kristoffer Wøien og

”

Det er et sterkt press på fjortenåringene

blankpusset: Sølvtøyet
er klart til gjestene
kommer.

mange måneder har de forberedt seg
på dette. For Kristoffer er det uvant å
sitte så langt fremme i kirken, han sitter som regel på galleriet, med ryggen til
menigheten og presten. Han er en såkalt
orgelkonfirmant, og har allerede, sin
unge alder til tross, spilt orgel på flere
gudstjenester. Én anledning er likevel
et høydepunkt og et minne for livet. En
opplevelse han deler med ytterst få.
Han var organist under julegudstjenesten i fjor, da kongefamilien var samlet
i Asker kirke. Det er slett ikke sikkert at kong
Harald eller kronprinsesse Mette-Marit var klar
over at en fjortenåring trakterte tangentene.
– Jeg var litt ekstra nervøs og spent da, og
husker at jeg øvde veldig mye på «Deilig av jorden». Men det gikk fint, det.
Da, som nå, sitter storfamilien på kirkebenkene for å bivåne Kristoffers opptreden, stolte
som haner. Sammen med Kristoffer sitter Sindre, Stian, Andrea, Kaja og alle de andre som
tente lys og lytter til sognepresten på prekestolen.

– Kjære konfirmanter. Dette er en dag for de
viktige ting i livet. Vi har snakket mye om bønn,
tro, rettferdighet og urettferdighet, sier Marit
Skaar Skogesal fra prekestolen.
Deler av tensingkoret synger U2s «I still
haven’t found what I’m looking for», så kirketaket nesten løfter seg.
De aller fleste fjortenåringer i Norge har en
form for konfirmasjon. Kirken understreker at
man kan konfirmeres enten man tror, tviler
eller bare er nysgjerrig. Det er kirkens medlemmer, altså de som er døpt, som kan konfirmeres
kristelig. På landsbasis er tallet 40.000.
Hos Human-Etisk Forbund får ungdommen
et kurs i livssyn og etikk, og i overkant av 11.000
norske ungdommer velger denne formen med
en høytidelig og verdig seremoni som avslutning.
For 12 år siden valgte 85 prosent av norske
fjortenåringer en form for konfirmasjon, mens
tallet for 2010 var på 81 prosent. (Tall for 2011
er ikke tilgjengelig før i juni, red.anm.). Den
lille nedgangen skyldes trolig at andelen fjor-
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Konfirmasjon
■■ Bærum har totalt 880 konfirmanter i sine ti menig-

heter i år.
■■ Asker har totalt 481 konfirmanter fordelt på fem

menigheter.
■■ Human-Etisk Forbund i Bærum har 379 konfirman-

ter i 2012.
■■ Human-Etisk Forbund i Asker har 204 konfirmanter

i 2012.
■■
■■ Fra det latinske «confirmatio» som betyr stadfes-

telse, bekreftelse eller styrkelse.
■■ Ble innført som obligatorisk ordning i Norge i 1736.
■■ De som ikke var konfirmert innen de fylte 19 år,

kunne bli straffet med tukthus eller gapestokk. På
konfirmasjonsdagen foretok presten en muntlig
høring av alle konfirmantene.
■■ I 1759 kom en lov om at konfirmanten og foreldrene måtte gå til nattverd søndagen etter konfirmasjonen.
■■ Siden 1950 har konfirmasjonen vært frivillig, og
da kom også det borgerlige alternativet til kirkelig
konfirmasjon.
■■ Årlig er det ca. 40.000 konfirmanter i Den norske
kirke og ca. 11.000 konfirmanter hos Human-Etisk
Forbund.
■■ Baptistkirken tilbyr konfirmasjon til ungdommer
som er kristne, ikke kristne, døpt eller udøpt.
■■ Holistisk forbund arrangerer konfirmasjon og
akademisk konfirmasjon er et nytt tilbud som
Sosialhumanistene står bak.
Kilde: Menighetene i Asker og Bærum,
konfirmasjonsweb.no og Human-Etisk Forbund.
Hva ønsker konfirmanten seg?
Dette er, i følge foreldrene, konfirmantens fem-påtopp ønskeliste:
■■ Penger (90 %)
■■ PC (17 %)
■■ Smykker (13 %)
■■ Mobil (8 %)
■■ Kamerautstyr (6 %)
Kilde: Ipsos MMIs undersøkelse for DNB.

Dette kostet Kristoffer
Wøiens konfirmasjon
Invitasjoner
Trykksaker til sanger
Dress + skjorte til konfirmanten
Middag
Drikke
Kaffe
Kaker
Duker
Servietter
Bordpynt
Blomster
Snacks
Telt
Sum

50
0
3.500
8.500
1.800
20
650
0
40
460
400
200
3.000
18.620

Trygve Norrud Pollen.

e til å konfirmere seg.
tenåringer med minoritetsbakgrunn øker. Disse
ungdommene har ingen tradisjon for å konfirmere seg.
At over 80 prosent av ungdommen velger
konfirmasjon er likevel en stor andel.
– Det er et sterkt press på fjortenåringene
til å konfirmere seg. Dette er et ritual som favner veldig mange ungdommer, og vi ser at det
favner bredt rent geografisk også. Norske fjortenåringer blir minnet om at det er tid for konfirmasjon, sier Ida Marie Høeg fra Avløs. Hun er
forsker ved KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning.
Alle familier får tilsendt en brosjyre med informasjonsmateriell, både fra kirken og fra HumanEtisk Forbund. I de senere årene har det dessuten
vært mye fokus på det materielle ved en konfirmasjon, særlig hvor mye penger man får eller
hvor flotte gaver som står på gavebordet.
– Noe av motivgrunnen er det materielle
med fine gaver og penger, men også det å ha en
hyggelig dag med venner og familie, forklarer
Høeg.
Ifølge forskeren kan man dele motivgrunnen for å velge konfirmasjon i tre hoveddeler:



Ida Marie Høeg, forsker ved KIFO

58 prosent sier det er fordi de ønsker en
fin markering med familie og venner på
dagen. 53 prosent vil oppleve et fellesskap med andre ungdommer, og 52 prosent har penger og presanger som den
største motivgrunnen.
– Veldig mange konfirmanter vil ha
med venner av familien i selskapet, og
kanskje egne venner som konfirmerer
seg på en annen dag, sier Høeg.
Slik var det ikke for noen år siden, da
det i større grad kun var familiemedlemmer til
stede på konfirmasjonsdagen.
– Mamma, hvorfor har du gjort bordplasseringen så kjedelig?
Vi spoler noen dager tilbake, det er fredag
formiddag to dager før selve festen hjemme på
Drengsrud.
– Nei, vi kan godt gjøre om på det?
Kristoffer har syklet hjem etter endt skoledag
på Solvang ungdomsskole, og på kjøkkenbordet
ligger tegningen mamma og pappa har laget.
Firkanter viser hvor mormor skal sitte, hvor

Gratulerer! Far og
sønn på kirkebakken.

onkel Andreas er plassert, og hvor stolen til fetter Emil skal stå.
De er åpne for forslag, og ingenting
er avgjort ennå.
Sønnen i huset har bare tidvis vært
interessert i planleggingen av dagen,
men stort sett har det vært mamma og
pappa som har bestemt og forberedt
konfirmasjonen.
– Jeg har jo prøvd å være med litt,
da, sier han unnskyldende.
– Jo da, og vi har spurt deg hvordan du vil ha
det, sier mamma.
Både mamma Katrine og pappa Espen har
tatt seg fri fra jobben denne fredagen.
– To-do-lista bare vokser, sier pappa mens han
vasker opp det nypussede sølvtøyet.
Maten, tapas til 27 store og små, ble bestilt
for to uker siden, sangen skrev de ferdig i dag
morges, og invitasjonene ble sendt ut uken etter
påske.
Det meste må gjøres ferdig i dag, for i morgen
lørdag, har fetter Emil borgerlig konfirmasjon i Spikkestad.



