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BRYLLUP
Kjersti Flugstad eriKsen
 
Siri og Lars Horgen Hinze ble 
viet av en dommerfullmektig 
i Frognerparken. 

Mens antall vielser i Oslo hol-
der seg ganske stabilt, går antal-
let kirkelige vielser jevnt og trutt 
nedover. Bare 15 prosent av ekte-
skapene i Oslo i fjor ble inngått i 
statskirken. Og tallet falt med 100 
fra året før. (Se fakta på høyre side.)

– Dette er en tendens vi har sett 
over flere år, sier Ida Marie Høeg i 
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). 

Og oslofolks holdninger viser at 
vi er mer skeptiske til kirkebryl-
lup enn i resten av landet. I ste-
det velger de gifteklare Tinghuset, 
Rådhuset, Human-Etisk Forbund, 
bryllup i utlandet og andre tros- 
og livssynssamfunn. Noen få kjen-
ner en dommer som vil vie dem et 
egnet sted. 

Høeg sitter på helt ferske tall 
som viser at kirkebryllup ikke er 
like viktig for oslofolk. Bare 40 
prosent i Oslo mener det er vik-
tig å gifte seg i kirken. 54 prosent 
i landet ellers mener det samme. 

Mitt hjerte er ditt
Osloparet Lars og Siri Horgen Hin-
ze giftet seg i februar i år. Da var 
lille Josefine en liten kul på bru-
dekjolen. Nå ligger den tre uker 
gamle datteren i barnevognen. 

Familien kjente en dom-
mer, som viet dem i ballsalen i 
1700-tallsgården Frogner hoved-
gård, inne i Frognerparken.

– Ballsalen gir litt av de samme 
storslåtte rammene som en kir-
ke, sier Siri. Livssyn var utslagsgi-
vende for at de ikke valgte kirke-
lig vielse.

– Grunnen er vel at vi ikke er 

kristne, sier Lars. 
– Nei, ingen av oss er døpt. Men 

vi prøvde faktisk å legge opp se-
remonien etter et kirkebryllup, 
bortsett fra prest og alt kristent 
innhold, sier Siri.

Det krevde ganske mye planleg-
ging. 

– Nå er Lars godt organisert, så 
vi begynte i god tid, sier Siri nøk-
ternt.

Bruden gikk inn i ballsalen 
sammen med sin far, og brudepi-
ker og -gutter. Forsamlingen sang 
blant annet Alf Prøysens Mitt hjer-
te er ditt.

Selv om både brud og brudgom 
er jurister, er det ikke den prak-
tiske siden av ekteskapet som var 
viktig.

– Det viktige er å ha funnet en du 
føler virkelig er den rette. Det var 
ikke noen selvfølge at vi skulle bli 
sammen, sier Lars.

Lunkne oslofolk
Kirkebryllup blir først og fremst 
valgt av medlemmer av statskir-
ken. I Oslo er bare litt over halv-
parten av befolkningen statskir-
kemedlemmer. I resten av landet 
er tallet nesten på 80 prosent. Og 
statskirkemedlemmene i Oslo er 
dessuten mest lunkne. 

–  I Oslo er det en mer avvisen-
de holding til kirkelige seremo-
nier, også blant dem som er med-
lemmer av Kirken, sier Ida Marie 
Høeg i KIFO.

Tale Pleym, rådgiver for vigsler i 
Human-Etisk Forbund, tror at Kir-

ken rett og slett merker konkur-
ransen fra andre vigslere.

– Det er flere som har rett til å 
gifte folk. Kanskje folk tenker mer 
gjennom hvordan de vil gjøre det, 
istedenfor å gifte seg på samme 
måte som foreldrene sine. Og så 
tror jeg mange har lyst til å gifte 
seg utendørs, sier Pleym.

– Man velger det som passer 
best. Jeg giftet meg selv i kirken, 
sier Pleym.

Lite kirkereklame
Ida Marie Høeg i KIFO har ikke sett 
kirken prøve å rekruttere til kirke-
vielser. 

– Diskusjonen i Kirken om hva 
man skal gjøre for at kirkebryllup 
skal bli valgt, har nesten ikke vært 
til stede, sier Høeg. Men kirkever-
gen i Oslo, Robert Wright, mener 
Kirken i Oslo prøver å legge forhol-
dene til rette.

– Vi mener at kirken er en god 
ramme rundt et bryllup. Vi kan 
ikke gjøre noe annet enn å åpne 
dørene og si velkommen. Så kan 
vi sikkert være flinkere til å pro-
motere kirkebryllup. Men vi har jo 
nettsider da, med veiviser til kirke-
bryllup, sier Wright.

Tidligere i år foreslo Regjerin-
gens tros- og livssynsutvalg, Stål-
sett-utvalget, at Kirken ikke lenger 
skal ha rett til å vie, men at all vig-
sel skal være borgerlig. Det mener 
Wright blir helt feil.

– Vi ønsker å yte den tjenesten, 
og det har vi vært veldig tydelige 
på, sier Wright.

– For oss betydde bryllupet 
mye. Det var en endelig mar-
kering av at det ble oss, sier 
Siri og Lars Horgen Hinze. 
Lille Josefine er nå tre uker 
gammel.  Foto: RolF Øhman

Og så spør jeg deg: 
Hvorfor vil du ikke 
gifte deg i kirken?
Bruden som skrider opp midtgangen i kirken, 
er i mindretall i Oslo.

Lille Josefine var bare en kul på magen da Siri og Lars Horgen Hinze ble 
viet av tingrettsdommer Wenche Fliflet Gjelsten på Frogner hovedgård.
 Foto: RolF Øhman

m Diskusjonen i 
Kirken om hva 

man skal gjøre for at 
kirkebryllup skal bli 
valgt, har nesten ikke 
vært til stede
q
Ida Marie Høeg,  
Stiftelsen Kirkeforskning
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Fakta

Giftermål i Oslo
Ekteskap totalt Kirkelige vielser
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Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Og skilsmisse- 
statistikken . . . 

Skilsmissetallene for oslopar  
har gått litt ned de siste årene. 

XX 2008: 1426 
XX 2009: 1388 
XX 2010: 1417 
XX 2011: 1330 
XX 2012: 1255 

Her kan du gifte deg
XX I regi av statskirken,  
www.kirken.no. Ta kontakt med 
den lokale menigheten.  
Kontaktinformasjon er på  
www.kirken.no.
XX I Rådhuset eller Tingretten, se 
Oslo byfogdembete 
www.domstol.no/obyf
XX Norske ambassader som har 
vigselsrett, se UDs nettsider  
www.landsider.no/tips/vigsel.  
Den enkelte ambassade kan også 
ha oversikt over ledige datoer 
på sine nettsider.
XX En rekke trossamfunn, som  
synagoger, moskeer, Human-
Etisk Forbund og for eksempel 
Pinsemenigheten, har vigsels-
rett. 

1.   Hvorfor valgte dere å gifte dere akkurat her?
2. Hvordan var vielsen?

Tre ulike brylluper

Vi spør

AmbASSAdebryllup
Elisabeth Kollerød og Kyrre Niel-
sen Høidalen giftet seg 23. mai i 
den norske ambassaden i Roma. 

KirKebryllup
Julie Dee Qian, Oslo og Harald 
Myklebust, Jar, giftet seg  
i Uranienborg kirke 25. mai.

rådHuSvielSe
Lisa Johansen og Andreas Leine 
Jakobsen giftet seg 18. mai i 
Munchrommet, Oslo rådhus. 

1. Elisabeth: – Jeg er 42 år om 
noen uker, og Kyrre er 44, så vi 
følte at vi var for gamle til å gifte 
oss i kirken. Kanskje hvis vi var 
25 år og uten barn. For 15 år 
siden skulle jeg gjerne viet meg 
i kirken. Vi valgte ambassaden i 
Roma fordi har vært mye i Italia 
og er glad i det landet. 
 
2. Kyrre: – Veldig fint. Veldig høy-
tidelig. Det kan absolutt anbefales. 
Selv om det går raskere å vies i en 
ambassade enn i kirken, var det et 
pent rom i en ny ambassade.

1. Julie: – Brudgommen er etnisk 
norsk, mens jeg er etnisk kine-
sisk. Det er hans familietradisjon 
å gifte seg i kirken, men jeg har 
bodd i Norge i 20 år og liker nor-
ske tradisjoner. 
Harald: – Jeg har vokst opp i et 
kristent hjem, og mine foreldre er 
fortsatt aktive i kirken. Det er den 
viktigste årsaken. 
 
2. Julie: – Det var helt fantastisk. 
Dagen før møtte jeg en bekjent 
som sa at hun misunte meg. Da 
følte jeg det ikke sånn. Akkurat 
da var jeg ganske lei all planleg-
gingen. Men å si «Jeg elsker deg» 
foran 70 gjester, det var sterkere 
enn jeg hadde tenkt.
Harald: – Det gikk veldig bra. 
Begge svarte ja. 

1. Lisa: – Jeg er ikke døpt, så det 
var unaturlig for meg å velge 
kirkebryllup. Jeg er ikke oppdratt 
i noen kristen tro. Det ville vært 
misbruk av kirken hvis jeg skulle 
giftet meg der bare fordi det er et 
vakkert bygg. Og Rådhuset hadde 
en prøveordning. Da slo vi til.
 
2. Andreas: – Det var utrolig fint. 
I Rådhuset er det så høytide-
lige rammer. Solen strålte inn av 
vinduet. Det var kort og effektivt, 
men veldig flott. Jeg vil jo si at 
det var ganske overveldende å stå 
der. Jeg er veldig glad i Rådhuset, 
jeg synes det er et vakkert bygg. 

Her giftet folk seg  
humanetisk i fjor

mest populært hos Human-etisk 
Forbund var det å gifte seg på 
∙ årvoll gård
∙ Østmarksetra 
∙ villa lilleborg 
∙ månefisken.
 
Andre steder folk  
giftet seg humanetisk:
 
Bekkelagshuset
Blå
Botanisk Hage
Disen gård
Dronningen Selskapslokaler
Ekebergrestauranten
Frogner hovedgård
Frognerseteren restaurant
Grefsenkollen
Lille Herbern
Må vurderes
Nordstrandhuset
Norsk Folkemuseums gjestestuer
Oslo Ladegård
Oslo Militære Samfund
Privat (eget/familiens hjem)
Risvollen selskapslokaler
Roklubben Bygdøy
Seilskute i Oslofjorden
Selskapslokale Rodeløkka
Solstua
Sørbråten gård
Trosterudvillaen
Villa Eckbo
Villa Grande
Voksenåsen
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