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F
esten, samholdet, gavene – i
denne rekkefølgen rangerer
norsk ungdom hva som er vik-
tigst ved konfirmasjonen. So-
sialantropolog Petter André
Arvesen ser litt større på det.
.
DRESSTRESS. Sveisen er per-

fekt rufseløftet og Sebastians skjorte i
yndlingsfargen lilla sitter som den
skal. Mamma Grethe Aasheim hjelper
på med dressjakken. En stund bet hun
negler – for Sebastians konfirmasjons-
dress ble innkjøpt til ballet i vinter og

kunne lett ha krympet i takt med at
sevjen steg i landet. Men konfirman-
ten på Slevik har holdt igjen. Og når
han åpner dagens første pakke denne
nyfødte søndagen, vibrerer latteren i
tannreguleringen: en barbermaskin!

– Haken ved den gaven er at garanti-
tiden løper ut før skjeggveksten, ler
pappa Leif-Ole Aasheim i kor med
sønnen.

Det bærer av sted under det him-
melske flomlys til Onsøy kirke. I kapel-
let venter prest Lars Tangedal med
milde ord og hvite kapper. Han vet at
det har vært full fart hjemme med
borddekking, hår og klær.

– Heretter er det null stress. I dag er

det dere som er hovedpersonen og
æresgjester!

ANGSTEN. Ifølge forsker Ida Marie
Høeg ved stiftelsen Kirkeforskning
(KIFO) er det å kunne ha en fin mar-
kering med familie og venner den vik-
tigste motivasjonen for at ungdom vil
konfirmeres. (58 prosent) På annen-
plass kommer det å oppleve fellesskap
sammen med venner (53 prosent).
Over halvparten oppgir gavene som en
viktig motivasjon (52 prosent).

Sebastian Aasheim står og venter,
innhyllet i hvit, flagrende kappe. Han
valgte kirkelig konfirmasjon fordi han
ville gjøre noe annet enn søsteren som

konfirmerte seg humanistisk. 
– Nerver?
– Bare litt. Jeg skal gå først under

innmarsjen, smiler 14-åringen. 
Nølende føtter trer inn i det varme

skinnet fra blankpussede lysekroner
med levende lys. Lars Tangedal snak-
ker om glede. Om foreldres bekym-
ringer for barna som skal ut på egne
vinger. Om unges bekymring for om de
duger, om noen vil ta imot dem der ute
i den store verden. Han taler mildt om
å ikke la hjertet bli grepet av angst.
Han sier at å tro på seg selv er å tro på
Gud. 

TV-MOTVEKT. Et godt selvbilde er noe

SEBASTIAN OG ISOLDES STORE DAG

KONFIRMASON

JAKKEHJELP. En stolt mamm

NERVØS. Isolde gjør siste finpuss
på talen hun skal holde. 

Sebastian valgte kirken og lilla. Isolde gikk for humanistisk og marineblått. 
Begge smiler hvitt over gavene.

FAKTA

■ Ungdom må være døpt for å konfir-
mere seg i kirken.

■ Tidligere var kirkekonfirmasjon en
bekreftelse av dåpen. Nå bekrefter Gud
konfirmanten som sitt barn.
■ Ungdom som velger humanistisk kon-
firmasjon behøver ikke å være medlem av
Human-Etisk Forbund.
■ Målet med humanistisk konfirmasjon

er å styrke de humanistiske verdiene i
samfunnet. Kurset søker å styrke de
unges evne til selvstendig tenkning og
etisk handling.

■ Katolsk konfirmasjon heter også fer-
ming. I Norge skjer det i 15-16-årsalde-
ren. Kun biskopen kan ferme.

■ Muslimer har ingen konfirmasjon.
Noen miljøer feirer når et barn har lest
hele koranen. Gutter som kan koranen
utenat feires med en stor fest.

Kilder: kirken.no, human.no,
trooglivssyn.no

Konfirmasjon
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S
iden slutten av 90-tallet har
antall ungdom som konfir-
merer seg gått gradvis ned-
over. 

I 1997 lå andelen som valgte
humanistisk eller kristen
konfirmasjon på 86 prosent. I
2010 var tallet krympet til

rundt 80 prosent, ifølge forsker Ida
Marie Høeg.

FLERKULTURELT. Høeg sier at hoved-
grunnen til det synkende antallet kon-
firmanter er at innslaget av minori-
tetskulturell ungdom er større enn
tidligere.

– Mitt inntrykk er at verken huma-
nistene eller kirken er særlig flinke til å
inkludere ungdom med bakgrunn fra
andre kulturer, sier forskeren i stif-
telsen Kirkeforskning.

Men Høeg registrerer at noen etnisk
norske ungdommer også velger å stå
over konfirmasjonen.

– De lager da en ungdomsfest i ste-
det for konfirmasjonsfest, lar være å
ha fest eller bare gir en større pengega-
ve til ungdommen.

Onsøygutten Karl Oskar Lie Bjerke
er en av dem som dropper å konfir-
mere seg.

– Hvorfor har du tatt det valget?
– Mamma synes at det er hyklersk å

konfirmere seg dersom man ikke er
kristen. Dessuten får jeg en god slump
penger likevel, smiler han.

Av de 35.000 kroner Karl Oskar mot-
tar, skal han bruke 20.000 av dem til
datamaskin og mobiltelefon.

TRADISJON. Av det totale antall 15-
åringer lå andelen som konfirmerte
seg i kirker i Fredrikstad kommune på
drøyt 55 prosent i fjor, viser tall fra kir-
kevergen i Fredrikstad. Andelen har
svingt litt siden 2007. Da lå andelen
kirkekonfirmerte på knappe 58 pro-
sent.

– Det er en sterkere tradisjon for kir-
kelig konfirmasjon på landsbygda, så i
Onsøy og Torsnes ligger andelen på
rundt 80 prosent. I sentrum bor det en
høyere andel av mennesker med et an-
net livssyn, sier Eigil Wesnes ved Kir-
kevergekontoret.

Blant årets kirkekonfirmanter
finner vi i tillegg til Sebastian Aas-
heim, som vi intervjuet på de foregå-
ende sidene, Caroline Andres. 

– Jeg valgte kristen konfirmasjon
fordi alle andre i familien har konfir-
mert seg i kirken. Jeg er opptatt av å
holde på tradisjoner, sier Caroline,
som synes hun har fått en del nyttig
lærdom i konfirmasjonstiden, blant
annet om Blå Kors’ arbeid med Krise-
senteret.

KIFO-forsker Høeg tror at nettopp
familietradisjoner spiller en viktig rolle
når ungdom gjør valg i forhold til kon-
firmasjon.

GAVER. Av konfirmasjonsklar ungdom i
Fredrikstad valgte 17 prosent å konfir-
mere seg humanistisk i 2009. Året et-
ter lå andelen på 17,9 og i fjor krabbet
andelen opp på drøyt 18 prosent.

Foruten Isolde Syversen, som du
kunne lese om på de foregående si-
dene, er også Ole Henrik Garsjø blant
onsøyungdommene som har landet på
humanistisk konfirmasjon.

– De fleste i familien min ville at jeg
skulle konfirmere meg i kirken, men si-
den jeg har mer lyst til å lære om men-
nesker enn om Gud, valgte jeg huma-
nistisk konfirmasjon, forklarer han.

Alle fire konfirmanter innrømmer at
også gaver og penger lokket da de
valgte å stå til konfirmasjon.

FÆRRE KONFIRMERER SEG

ULIKE VALG. Disse niendeklassingene ved Gressvik ungdomsskole har gjort ulike valg. Fra venstre Ole Henrik Garsjø (humanistisk konfirmasjon), Caroline
Andres (kirkekonfirmasjon), Sebastian Aasheim (kirkekonfirmant), Isolde Syversen (humanistisk konfirmant), Karl Oskar Lie Bjerke (ikke konfirmant).  

Årets konfirmantforeldre vil ha utlegg til konfir-
masjonen på i gjennomsnitt rundt 30.000 kro-
ner. I tillegg skal de bruke mellom 3000 og
6000 kroner på gaver til andre konfirmanter, vi-
ser en undersøkelse som Ipsos MMI har
gjennomført for DNB. 

I tillegg til egen konfirmant har konfirmant-
foreldrene i gjennomsnitt seks andre konfir-
manter de skal kjøpe gave til, og disse får i
gjennomsnitt 1.000 kroner hvis de er familie og
500 kroner hvis det er venner eller bekjente. 

92 prosent av konfirmantforeldrene sier at de
skal gjennomføre og feire konfirmasjon. 67 pro-
sent skal ha kirkelig konfirmasjon, mens 25 pro-
sent skal ha borgerlig konfirmasjon. De som
skal feire konfirmasjon skal ha i gjennomsnitt
32 gjester. 34 prosent sier at de skal ha selska-
pet hjemme, 48 prosent i leide lokaler, 12 pro-
sent skal feire dagen på en restaurant eller et
hotell, mens 7 prosent skal feire den andre ste-
der. 

Foreldrene skal bruke i gjennomsnitt 9.520
kroner på gave til konfirmanten, kjøpe klær og
sko for 2.660 kroner hvis det er gutt eller for
14.200 kroner hvis det er jente, bruke 9.400
kroner på mat og drikke og 1.990 kroner på leie
av lokaler. 

Punger ut 30.000 
til konfirmasjon

JEG VALGTE KRISTEN KONFIRMASJON FORDI
ALLE ANDRE I FAMILIEN HAR KONFIRMERT SEG 
I KIRKEN. Caroline Andres

,,
DROPPER KONFIRMASJON. Karl
Oskar Lie Bjerke er en av fire i sin
klasse som ikke skal konfirmere seg.

– Jeg får en pen sum penger selv om jeg ikke konfirmerer meg, smiler Karl
Oskar Lie Bjerke. Antall konfirmanter krymper for hvert år.
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