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Konfirmation

- i de voksnes rekker

iLrstid,og der brugesmegen
Foriret er konfirmationernes
og ofresmangepengepAtuj, festog
tid til forberedelser
gaver.
Konfirmationenblev indfsrt i Danmarki 1736,hvor den
Kirken
var forbundetmed et kav om en kundskabsprove.
var den enestedavrrende organisation,som kunnepitage
sig en sidan rurdervisning,og konfirmationenblev siledes
grundlagetfor befolkningensalmendannelse.
Denneordningfoftsatteindtil denstoreskolelovsrefomi
1899,og endeligi 1909blev konlirmationenfrivillig.
Konfirmationenhar haft en storbetydningsomritual,et sefra bam til voksen
kaldt overgangsritual,
hvor overgangen
markeresmed en fest denberomteindtredeni de voksnes
rekker. Der har til alletider veret et behovfor at markere
sidanneovergangemedet ritual eller en fest,og i vores
kistne kultur er det naturligt, at kirken bliver rammenom
hojtiden.
og for
I kirkebogemeregistreres
alle konfrrmationer,
Timby Kommune er kirkebogemebevareti en ubrudt
rakke fra 1676.Prastemenoteredeogsebomenesopforsel
og kundskaber.
Gennemsnitsalderen
for konfirmandervar i 1700-talletca.
l7-18 er, enkeltehelt op til 20 ar. Omkring611800faldt
alderen
til l5-16 ir, og senere
til 14.

i I930'erne ved Tdrnby
Konfirmandforberedelse
Kit ke.

Der blev tidligere kun holdt konfirmation en gang om eret,
menefter 1840blev der ogsi holdt konfirmationom efter6ret.Med konfirmationenfulgteen rFkke borgerligerettigheder,mankrurrenu blive gift, f6 en gird i faste,blive
blev ogsAudfyldt
soldatog vere fadder.Skudsmilsbogen
ved sammelejlighed.Heri blev karakteremefra
af przesten
skolenog bomeneskundskaberlla konfirmationennoteret,
og bogenfulgtealle tjenestefolklivet igennem.Den fimgeog flyttebog.
redesamtidigsomen slagsanbefalingsbog

Tojet og festen
Indtil ca. 1880var mangepigeri Timby ifort deresvoksen-amagerdragt
for forste gangved konfirmationen.Hvis
pigeme ikke havde amagerdragtpi brugte de sortekjoler.
Forsti 1900gik manovertil hvidekjoler, og indstillingen
til tojet Endredesig i detheletaget.Hvor mantidligere
havdevaret - nogle gangemed et groteskresultat - ikladt
efterligringer af voksentoj, udviklede der sig nu en ungvar de vigtigste
domsmode.For drengenes
vedkommende
ingredienser
indtil 1850langebukser,hsj hat og et lommeur. Omkring 1900 gik man over til matrostojet,men fra
ca. 1920gik man igen overtil jakkesettet.
Det var forst omkring 1890,
at derblev holdt fest og givet gaveri forbindelsemed
konlirmationen.Men det
kostedejo ogsi penge,og
for at haverad til det,
kuffre man tegneen konfirmationsforsikring. Der
blev ogsi darmetsikaldte
propforeninger,
somgav
medlemmeme
en bode,hvis
de msdte et medlemuden
korkproppi sig.
Tvillingerne Jenny og Hans
Borsen,Kastrup.1902.

Konfirmanderfotograferet i studie. 1911.
KonJirmandentil hojre er RudolfGanisch, som
senereblev glasmager.
Et par imponerende
herrer,hvor det "voksne"understregesved cigaretlen i den ukendledrengshdnd.

Karl Pedersen:Lillebror fra Saltverksvej
I efierdret19j3 blevjeg kon/irmereti Kastrupkirke.I el
skriftfra 1934i anledningaf kirkens50 drsdager etfolo
af heleholdet...

Konfirmandholdet ved Kastup Kirk. 19j3.
Karl Pedersenstdr lige bagpresten.

Forrd havdevi gdet til prasl hos Sandergaard-Thomseni
menighedshusetved 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 aJbetalingi herekonfektion Lyr pd
Amagerbrogade,
ca.80 kr, menerjeg.Til indkobetbidrog
mdske,at jeg i 4. mellem og realen i lighed medforskellige
andrefk et skolelegatpd 2 gange80 kr om dret.Det sidste

skoledrblevjeg bl.a. ekviperetmedetpar holmensbukser
medsvaj og en hojhqlsetgron sv)eater
samtetpar gummislavler,
Nd, konJirmationssondagen
Jik jeg den loseflip 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 spilledefodbold pd en afplenerne i Kastrup Fremme,
fundet en lommekqtddermedstenskiveog romertal Den
gamleurmagerpd l. sal i rekkehusetoverforfk det til at

ga.

Af gaver huskerjeg et lille boxfotoapparat,der tog billeder
3x4 cm og en kikkert, der nogle dr efterforsvandl sporlost.
Dorene var aldrig ldst, menmin mor tvivlede alligevel pd,
at detskullevcereen heltfremmed,der hwde vwretpit
spil.
Dajeg stod op nestemorgensdjeg i bufetenfestenshalve
cognacmed en rest og tenkte, nu har de drukket i gdr, det
val minfest, ogjegJik intet. Jeg skulle da suage. Et glas
cognacfra morgerctundenvar ikkejust pdlo.evet, nten rog
ned. LIha.Om eftermiddagenskulle vi "til byen,'sont alle
andre. William, Johannesogjeg modtesvedsporvognsremisenved Smyrnavej. Vi havdetagetAm(tgerbanensbus
derind, den korte ikke lengere.
Somden enesteaf alle pd konJirmationsholdenei Kastrup
og Tdrnby var llilliam i matrostoj og -hue med urkrndetil
brysllomnren.LYilliamsagde, "al det yar konstqteret,at li-

nie 2 var 2 minutterhurtigereendlinie 13", stt vi tog
2'erenmedensen damemoredesigover William...
Somdefleste andre skulle vi i biografen. Yi sdforst Mon'
sieurBaby medMaurice Chevalieri Grand.Nestepunkt
var tidensstore sus,automatcafeenpA Vesterport,hvor
smorrebrodsstykkerof hver slagspd den stigeformede
hylde bag glassetsank et trin ned sd glasdaren kunnedbnes,ndr budetom 25 ore i sprakkenvar efterkommel.vi
kunnehave taget kafen ved en af KobenhavnskeKvinders
Kafev ogne,der medsidesmekkenforan kaffemaskinerne
sldet ned og halvtagetsldet op stod pit Rddhuspladsen.15
en tur pd Vesterbroorefor en kop...Men vi spadserede
gade, i en lille bazarbygningmedslorl vindue overfor Frihedsstotten
kunnevi se heleprocedurenmedpakningaf
store "Rich"pd et transporftand,der snoedesigsom en
modeljernbane.
Helautomatik.Varselom en ny tid. Endnu
skrappere end automatcafeen,
Yi gik over til Paladsteatret,hvor vi l 7-foreslillingen sd
De bld Drenge med Liva lTee| der sang Kammeral, ver en
mand! Vi sluttedeafi Guldeblet pd Stroget,hvor smotebrodsautomalenigenfk lov at rulle. Ogsd25 ore, mdske
plus et s@rligtstykketil ltdt hojerepris. Man havde vel
pengepd lommen- og sd sporvognenhjem. Det koslede15
ore. Intet piflesjov, vi modteda nogle afde lokale pd turen,
menhverJbr siggik vi. Sddangjorde man vist mesl.

Konjhnandinder i prestegdrden ved Tdrnby Kirke.
1960'erne.
Pigentil venslreer HanneSorensen.
Pi LokalhistoriskSamlingfindes yderligerefotosaf
erindringer.
konfirmandersamt Kad Pedersens
IngerKjer Ottzenhar skrevet "Fra lugge til gtav", som
bl.a.omhandlerkonfinnationen.
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