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Konfirmation - i de voksnes rekker

Foriret er konfirmationernes iLrstid, og der bruges megen
tid til forberedelser og ofres mange penge pA tuj, fest og
gaver.

Konfirmationen blev indfsrt i Danmark i 1736, hvor den
var forbundet med et kav om en kundskabsprove. Kirken
var den eneste davrrende organisation, som kunne pitage
sig en sidan rurdervisning, og konfirmationen blev siledes
grundlaget for befolkningens almendannelse.

Denne ordning foftsatte indtil den store skolelovsrefom i
1899, og endelig i 1909 blev konlirmationen frivillig.

Konfirmationen har haft en stor betydning som ritual, et se-
kaldt overgangsritual, hvor overgangen fra bam til voksen
markeres med en fest - den beromte indtreden i de voksnes
rekker. Der har til alle tider veret et behov for at markere
sidanne overgange med et ritual eller en fest, og i vores
kistne kultur er det naturligt, at kirken bliver rammen om
hojtiden.

I kirkebogeme registreres alle konfrrmationer, og for
Timby Kommune er kirkebogeme bevaret i en ubrudt
rakke fra 1676. Prasteme noterede ogse bomenes opforsel
og kundskaber.

Gennemsnitsalderen for konfirmander var i 1700-tallet ca.
l7-18 er, enkelte helt op til 20 ar. Omkring 61 1800 faldt
alderen til l5-16 ir, og senere til 14.



Konfirmandforberedelse i I930'erne ved Tdrnby
Kit ke.

Der blev tidligere kun holdt konfirmation en gang om eret,
men efter 1840 blev der ogsi holdt konfirmation om efter-
6ret. Med konfirmationen fulgte en rFkke borgerlige rettig-

heder, man krurre nu blive gift, f6 en gird i faste, blive

soldat og vere fadder. Skudsmilsbogen blev ogsA udfyldt
af przesten ved samme lejlighed. Heri blev karaktereme fra
skolen og bomenes kundskaber lla konfirmationen noteret,
og bogen fulgte alle tjenestefolk livet igennem. Den fimge-

rede samtidig som en slags anbefalingsbog og flyttebog.



Tojet og festen

Indtil ca. 1880 var mange piger i Timby ifort deres vok-
sen-amagerdragt for forste gang ved konfirmationen. Hvis
pigeme ikke havde amagerdragt pi brugte de sorte kjoler.
Forst i 1900 gik man over til hvide kjoler, og indstillingen
til tojet Endrede sig i det hele taget. Hvor man tidligere
havde varet - nogle gange med et grotesk resultat - ikladt
efterligringer af voksentoj , udviklede der sig nu en ung-
domsmode. For drengenes vedkommende var de vigtigste
ingredienser indtil 1850 lange bukser, hsj hat og et lom-
meur. Omkring 1900 gik man over til matrostojet, men fra
ca. 1920 gik man igen over til jakkesettet.

Det var forst omkring 1890,
at der blev holdt fest og gi-
vet gaver i forbindelse med
konlirmationen. Men det
kostede jo ogsi penge, og
for at have rad til det,
kuffre man tegne en kon-
firmationsforsikring. Der
blev ogsi darmet sikaldte
propforeninger, som gav
medlemmeme en bode, hvis
de msdte et medlem uden
korkprop pi sig.

Tvillingerne Jenny og Hans
Borsen, Kastrup. 1902.



Konfirmander fotograferet i studie. 191 1.
KonJirmanden til hojre er RudolfGanisch, som
senere blev glasmager.
Et par imponerende herrer, hvor det "voksne" under-
streges ved cigaretlen i den ukendle drengs hdnd.



Karl Pedersen: Lillebror fra Saltverksvej

I efierdret 19j3 blevjeg kon/irmeret i Kastrup kirke. I el
skrift fra 1934 i anledning af kirkens 50 drsdag er et folo
af hele holdet...

Konfirmandholdet ved Kastup Kirk. 19j3.
Karl Pedersen stdr lige bag presten.

Forrd havde vi gdet til prasl hos Sandergaard-Thomsen i
menighedshuset ved siden af kirken. Jeg husker, vi var der,
men ikke rigtig hvad det drejede sig om. Vi blev ellers
holdt til, det var ikke let at pjtekke den. Forinden havdejeg
fdet mit konJirmationstoj, bukser, jakke og vest, bldt
serges, kabt pd aJbetaling i herekonfektion Lyr pd
Amagerbrogade, ca.80 kr, menerjeg. Til indkobet bidrog
mdske, at jeg i 4. mellem og realen i lighed medforskellige
andrefk et skolelegat pd 2 gange 80 kr om dret. Det sidste



skoledr blev jeg bl.a. ekviperet med et par holmensbukser
med svaj og en hojhqlset gron sv)eater samt et par gummi-
slavler,

Nd, konJirmationssondagen Jik jeg den lose flip fastgjort til
de to kraveknapper, der skulle til og klarede mit sporgsmdl
i kirken, hvoreferjeg var konfrmeret. Familien kom lil
middag. Urfkjeg ikke. Nogen tid forinden havdejeg, da
vi spillede fodbold pd en afplenerne i Kastrup Fremme,
fundet en lommekqtdder med stenskive og romertal Den
gamle urmager pd l. sal i rekkehuset overfor fk det til at
ga.

Af gaver husker jeg et lille boxfotoapparat, der tog billeder
3x4 cm og en kikkert, der nogle dr efter forsvandl sporlost.
Dorene var aldrig ldst, men min mor tvivlede alligevel pd,
at det skulle vcere en helt fremmed, der hwde vwret pit
spil.

Dajeg stod op neste morgen sdjeg i bufetenfestens halve
cognac med en rest og tenkte, nu har de drukket i gdr, det
val minfest, ogjegJik intet. Jeg skulle da suage. Et glas
cognac fra morgerctunden var ikke just pdlo.evet, nten rog
ned. LIha. Om eftermiddagen skulle vi "til byen,' sont alle
andre. William, Johannes ogjeg modtes ved sporvogns-
remisen ved Smyrnavej. Vi havde taget Am(tgerbanens bus
derind, den korte ikke lengere.

Som den eneste af alle pd konJirmationsholdene i Kastrup
og Tdrnby var llilliam i matrostoj og -hue med urkrnde til
brysllomnren. LYilliam sagde, "al det yar konstqteret, at li-



nie 2 var 2 minutter hurtigere end linie 13", stt vi tog
2'eren medens en dame morede sig over William...

Som de fleste andre skulle vi i biografen. Yi sd forst Mon'
sieur Baby med Maurice Chevalier i Grand. Neste punkt
var tidens store sus, automatcafeen pA Vesterport, hvor
smorrebrodsstykker of hver slags pd den stigeformede
hylde bag glasset sank et trin ned sd glasdaren kunne db-
nes, ndr budet om 25 ore i sprakken var efterkommel. vi
kunne have taget kafen ved en af Kobenhavnske Kvinders
Kafev ogne, der med sidesmekken foran kaffemas kinerne
sldet ned og halvtaget sldet op stod pit Rddhuspladsen. 15
ore for en kop... Men vi spadserede en tur pd Vesterbro-
gade, i en lille bazarbygning med slorl vindue overfor Fri-
hedsstotten kunne vi se hele proceduren med pakning af
store "Rich" pd et transporftand, der snoede sig som en
modeljernbane. Helautomatik. Varsel om en ny tid. Endnu
s krapp er e end aut om a t c afeen,

Yi gik over til Paladsteatret, hvor vi l 7-foreslillingen sd
De bld Drenge med Liva lTee| der sang Kammeral, ver en
mand! Vi sluttede afi Guldeblet pd Stroget, hvor smote-
brodsautomalen igenfk lov at rulle. Ogsd 25 ore, mdske
plus et s@rligt stykke til ltdt hojere pris. Man havde vel
penge pd lommen - og sd sporvognen hjem. Det koslede 15
ore. Intet piflesjov, vi modte da nogle afde lokale pd turen,
men hver Jbr sig gik vi. Sddan gjorde man vist mesl.



Konjhnandinder i prestegdrden ved Tdrnby Kirke.
1960'erne.
Pigen til venslre er Hanne Sorensen.

Pi Lokalhistorisk Samling findes yderligere fotos af
konfirmander samt Kad Pedersens erindringer.
Inger Kjer Ottzen har skrevet "Fra lugge til gtav", som
bl.a. omhandler konfi nnationen.
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