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Sammendrag   

Jeg har i denne semesteroppgaven intervjuet tre unge og single menn. De er ikke kristne, men når 

de en gang i fremtiden skal gifte seg, vil de gjøre det i kirken. Denne oppgaven søker derfor å 

redegjøre for hvorfor informantene vil gifte seg i kirken, til tross for at de ikke er kristne.   

Oppgaven forløper under de ulike punktene: Innledning, Metode, Giftemål i tall og tendenser, 

Religiøs bakgrunn og tradisjon, Hvorfor gifte seg?, Hvorfor vielse i kirken, Kulturelt hegemoni?, 

Eller ikke?, Symbolikk i sentrum, Bryllup og wrestling hånd i hånd og Avslutning. Oppgaven ble 

lenger enn åtte sider og ble talt inn med ekstra 300 tillatte ord. Den er altså på 3500 ord 
 
 
Innledning 

Ulrich Beck skriver at ekteskapet har endret seg. Før var ekteskapet nødvendig hvis menn og 

kvinner skulle leve sammen, det var det moralsk riktige. Skulle mann og kvinne sikre seg 

økonomisk og materielt var man altså avhengig av at kirken ga sin godkjennelse til ens 

samlivsform. Man giftet seg ikke nødvendigvis fordi man hadde funnet en man var forelsket i, 

man giftet seg for å overleve. Ekteskapet var et viktig komponent som regulerte den sosiale orden 

(Beck, 2003: 177). Man trenger ikke gå lenger tilbake enn til de første tiårene av 1900-tallet for å 

finne at både stat og kirke hadde klare reguleringer for ekteskapet. Det skulle tjene et høyere mål 

enn individet selv. For eksempel at det skulle tjene staten (ibid: 178). Man kan si at ekteskapet 

har vært som et instrument for kirke og stat gjennom historien. På 1970-tallet ser man endringer i 

dette mønsteret. Ekteskapet endrer seg fra å være noe som overgår individet, til å bli noe som 

individene selv eksklusivt kan tolke. Det er ikke lenger samfunnet som har retten på at individene 

skal gifte seg. Individene selv har rett til å gifte seg (ibid 178-179). Og hvorfor tre unge menn 

som ikke er kristne velger kirken som åsted for vielse, er denne oppgavens spørsmål. 

 
 
Metode 

Med utgangspunkt i ”Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog” (Kalleberg, 

2003: 45-93) vil jeg her kort si noe om metodebruken i denne oppgaven. Kalleberg deler inn 

forskningsopplegget i fire deler, spørsmål, erfaringsmateriale (data), analytiske kategorier 

(begreper) og svar (ibid: 53).  

 

I oppgaven har jeg intervjuet tre menn, ”John” (25 år), ”Truls” (26 år) og ”Paal” (26 år). Alle er 

single, men ønsker en gang i fremtiden å gifte seg. Når de skal gifte seg ønsker de å gifte seg i 
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kirken. Men de er ikke kristne. Det sosiologiske interessante aspektet her blir derfor å finne ut 

hvorfor de ønsker å ha en religiøs ramme rundt vielsen til tross for at de ikke bekjenner seg til 

religionen. Hvorfor vil de ikke da heller gjøre det borgerlig? Hvis ekteskapet skal være et 

vitnesbyrd på at kjærligheten er ekte, blir det ikke da falskt å gifte seg i kirken? Er det ikke noe 

paradoksalt i dette? Oppgaven blir derfor å finne ut hvorfor dette er som det er og spørsmålene 

blir derfor konstaterende (ibid: 59). Jeg har samtalt med informantene over ulike tema knyttet til 

ekteskap og vielse, også stilt presise spørsmål i tilknytning til de ulike tema vi har snakket om. 

Intervjuene har altså blitt foretatt gjennom åpne samtaler, datastrategi er derfor kvalitativ (ibid: 

64). Erfaringsmateriale jeg fikk kan vel best omtales som beskrivelser og forklaringer (ibid:79). 

Disse beskrivelsene har jeg så forsøkt analysere opp mot pensumlitteraturen og annen litteratur 

jeg mener er relevant. Dette munner ut i at jeg underveis  skal redegjøre (ibid: 83) for hvorfor 

informantene ønsker å gifte seg i kirken, på tross i av at de ikke er kristne. 

  

Dette forskningsopplegget passer neppe inn i en positivistisk tradisjon (ibid: 69-70) og 

resultatene kan jeg ikke hevde er generaliserbare. Dette til tross håper jeg det i denne oppgaven 

blir å finne litt ”sosiologisk fantasi” (ibid: 80-81). 

 

Giftemål i tall og tendenser 

Av alle som giftet seg i Norge i 1965, valgte 87 % en kirkelig vielse. Siden har antall kirkelige 

vielser gått ned. På 1980-tallet lå andelen på litt under 60 prosentpoeng, på 1990-tallet litt over. 

Med unntak av millenniumsåret 2000 har det siden 1998 vært en sterk nedgang. Fra 1997 til 1999 

sank prosentandelen fra 61,2 til 54,3 prosentpoeng, i 2000 steg det igjen til 55,4. Komparative tall 

mellom totalt antall inngåtte ekteskap og kirkelige vielser i Norge for 2001 foreligger ikke, men 

mens det i 2000 ble inngått 14041 vielser i kirken, var antallet kirkelige vielser i 2001 nede på 

12091. Det virker altså som at den synkende tendensen fra 1998 har fortsatt. (Kristensen: 2002) 

 

Religiøs bakgrunn og tradisjon 

”John” har kristne foreldre. Han er døpt og var som barn både på søndags- og bibelskole. Han er 

kirkelig konfirmert. ”Truls” er også døpt og kristelig konfirmert. ”Truls” har en kristen morsside, 

særlig besteforeldrene, som spiller sentrale roller i hans liv. ”Paal” er verken døpt eller 

konfirmert, hans foreldre er heller ikke kristne. Han valgte selv å ikke konfirmeres. Ingen av 
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informantene bruker kirken i dag, utenom ved dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelser. De 

bruker heller ikke kirken fast julaften.  

 

Informantene har altså ikke noe direkte forhold til kirken. Derimot gir alle informantene uttrykk 

for at de ellers setter pris på og dyrker tradisjoner, som julefeiring, bursdagsfeiringer og annet. 

Men informantene lader ikke sine tradisjoner med religiøs mening.   

 

Hvorfor gifte seg? 

Informantene la alle vekt på at de vil velge ekteskap fremfor samboerskap fordi de ønsker å vise 

sine utkårede og omverden at de er i forhold de vil skal vare livet ut. Uten at informantene på 

noen måte snakker nedsettende om samboerskap, mener de at ekteskapet er en fin markering av 

de sterke båndene som paret har seg imellom, samtidig som de mener båndene gjennom ekteskap 

og vielse også ytterligere vil styrke paret.  

 

Vielsen kan beskrives som en kort liminalfase, en overgang fra en status til en annen, fra 

kjærester til ektefolk, en rite de passage (Turner, 2003: 35).Turner poengterer at det dannes en 

intens felleskapsfølelse for de som står sammen i en liminalfase (ibid: 34). Informantenes tanke 

om at ekteskapet i seg selv, her med vielsen i fokus, vil styrke forholdet, samstemmer slikt sett 

med Turners poeng. Også hos Durkheim finner vi tanken om at ritualer bringer grupper (her par) 

tettere sammen (Collins: 1994, 190) 

 
Hvorfor vielse i kirken? 

”Jeg er kanskje ikke kristen, men jeg er ikke ukristen heller, altså man blir en god 

blanding. Fordi, man er jo agnostiker eller hva man skulle være ikke sant? Og man er jo 

ikke bastant i mot [kirkelig vielse], for da blir det jo kanskje helt feil å gjøre det. Men man 

er jo på en måte norgeskristen da, altså litt sånn derre man gir faen, men på en måte så 

er det godt å ha noe langt baki der… Nå har vi vært et kristent land i tusen år og da skal 

ingen fortelle meg at jeg ikke skal få lov å bruke det” [kirken som seremonisted]. 

”John” 

 

I og med at Norge har statskirke, mener ”John” at han ikke trenger å være kristen for å bruke den. 

Statskirkeordning skaper en tradisjon med kirkelige vielser, mener han. Han mener han blir som 
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alle andre som ikke er kristne, men medlem av statskirken; ”norgeskristen”. Det er kristent nok til 

at det ikke blir galt å gifte seg i kirken til tross for at han ikke er kristen, og han mener han har 

rett til å bære denne tradisjonen videre, hvis han ønsker det. 

 

Tradisjoner manifesterer seg ofte i ritualer og  vielsen er et ritual. Durkheim påpeker at ritualer 

ofte er tilknyttet til religion, men de trenger ikke være det. Uansett er ritualet et øyeblikk med 

ekstrem høy sosial nærhet. Gjennom ritualer blir gruppen representert gjennom symboler, være 

seg alteret i kirken eller flagget i nasjonen. Alt dette gir individet en forestilling om å tilhøre noe 

større enn seg selv, noe som gir livet mening. Dette gir også en moralsk nærhet (ibid: 186-193). 

Hos John har det religiøse aspektet smeltet sammen med tradisjon og blitt et like sekulært ritual 

som det er religiøst. Durkheim hevdet at ettersom religionene utvikler seg i samfunnet, vil deres 

symbolforhold til samfunnet bli meget fjernt og utydelig (Østerberg, 1983: 165). ”Johns” 

argumentasjon med at stat og kirke i Norge går hånd i hånd, og at det har tatt brodden fra det 

kristne aspektet og gjort det til et felleseie, uavhengig om man er kristen eller ikke, kan slikt sett 

gi Durkheim rett. 

 

”Jeg vil velge å gjøre det [gifte seg i kirken] av respekt for min troende familie på 

morssiden, den kristne siden. Jeg tror jeg ville skuffet besteforeldrene mine hvis jeg ikke 

hadde valgt en kristen retning allerede fra konfirmasjonen. Jeg tror ikke min mor fikk lov 

til å holde meg unna dåp for å si det sånn.”  

 ”Truls” (26) 

 

Et visst press er på Truls skuldre. Selv kunne han like gjerne ha giftet seg borgerlig. Men på 

grunn av sine religiøse besteforeldre, vil han gifte seg kristelig. Han vet han vil skuffe 

besteforeldrene sine om han ikke gjør det. 

 

Marx og Engels hevdet at de ulike sosiale klassene ser verden på ulik måte. Ens ideer reflekterer 

over ens økonomiske interesser og de dertil tilhørende sosiale betingelsene som omringer disse 

interessene (ibid: 66). Truls besteforeldre giftet seg i en annen tid, hvor samboerskap og borgerlig 

ekteskap ikke en gang var tema. Truls virker genuint ærlig om at han ikke ønsker å skuffe sine 

besteforeldre og det virker ikke å være noen økonomiske baktanker som leder ham til å gifte seg i 

kirken. Slikt sett kan man si han er fanget i en idéstruktur om hvordan noe skal gjøres, en struktur 
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hvor besteforeldrene har dominans. De sosiale betingelsene for aksept når han gifter seg 

innebærer altså et kirkebryllup. Det blir en form for sosial reproduksjon. Truls handlingsvalg kan 

også tolkes som konsekvens av symbolsk vold (Bourdieu, 2003: 61). En av den symbolske 

voldens virkninger er nettopp å forvandle dominans- og underordningsrelasjoner om til 

følelsesmessige relasjoner (ibid). Bourdieu påpeker at en anerkjennelse av gjeld kan bli til 

takknemmelighet, som igjen blir til hengivenhet og kjærlighet. Dette blir særlig tydelig i 

forholdet mellom generasjoner (ibid 61-62). Og som en anerkjennelse, en takk, til sine 

besteforeldre velger Truls å gifte seg i kirken istedenfor å gifte seg borgerlig. Den symbolske 

alkymien virker til hans besteforeldres fordel (ibid: 62).  

 

”Jeg vil gifte meg i kirken på grunn av det visuelle, det er det som er romantisk. Det ser 

veldig mye bedre ut med et kirkelig bryllup. Når jeg tenker på det visuelle i en kirke, så 

blir det at man ser tradisjonen i dette her. Det er så stort og så flott. Det ser mer storartet 

ut enn å gifte seg i tinghuset. For eksempel spilles bryllupsmelodien, en hvit brud kommer 

oppover kirkegulvet og alle menneskene, venner og familie, gisper litt og sier ’wow, hun 

er søt, for en fantastisk kjole’ og alt det der. Mens jeg står stolt på ved alteret og venter 

på at svigerfar skal lede min stolte dame der hun kommer mot meg. Det er en veldig 

romantisk setting i forhold til å gifte seg i et tinghus. Gifter man seg i kirken, kommer 

man ut etter seremonien til noe større og vakrere, enn i tinghuset hvor man kommer ut til 

trikkeskinner og bystøy, det blir liksom helt feil. Og der er det 300 andre mennesker som 

går rundt, som jeg ikke har peiling på hvem er liksom .” 

 ”Paal” 

 

”Paal” mener det ikke er noe alternativ til kirken. Kirken er det mest romantiske og høystemte, og 

da blir det den. En vielse i tinghuset harmonerer ikke med hans tanke om hvordan hans vielse bør 

være. Mary Douglas mener at vår forurensningsatferd er en reaksjon som fordømmer et hvilket 

som helst objekt eller ide som kan forvirre eller motsi kjærholdte klassifikasjoner (Douglas, 

2003: 43). Dette samstemmer godt med den tankerekken ”Paal” legger frem. For ham blir 

tinghuset ikke romantisk nok. I tillegg vil det være mange tilstede som han ikke en gang kjenner, 

det gjør det hele mindre intimt, og dermed bortfaller en borgerlig vielse. Samtidig nevner han 

også at man i et kirkebryllup ”ser” tradisjonen, og uten at de tradisjonsmessige fellesnevnerne 

han nevner, som seremonimarsj, en hvit brud, vil det ikke bli romantisk nok for ham. Tradisjonen 
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bærer med seg romantikken. En seremoni i tinghuset forurenser hans tanker om hvordan han vil 

ha sitt bryllup.  

 

Kulturelt hegemoni? 

Alle informantene ønsker altså å love troskap foran Gud. De vil alle velge et vielsesmønster som  

samstemmer med å være kristen, men de er jo ikke kristne.  

 

”John” ser på muligheten for å gifte seg i kirken som både en rettighet han har og også som en 

tradisjon man har i Norge. ”Truls” ser anser kirkebryllup som både en plikt overfor sin familie og 

som en del av del av familietradisjonen. ”Paal” ser på det både som det mest romantiske 

alternativet, men også som en representasjon av en tradisjon man bærer på.  

 

Alle informantene har altså sine ulike utgangspunkt, men alle ender likevel opp med å snakke om 

tradisjon. De har tildels ulik innfallsvinkel når de tenker på kirkebryllup, men tradisjon er og blir 

deres fellesnevner og den leder dem alle til alters, ikke til byfogden.  

 

Deres kulturelle omverden har altså fortalt dem at kirken er dette rette valg, enten det er grunnet 

tradisjon, religion eller romantikk. De kommer med forskjellige uttrykk, men handlingen det skal 

bunne ut i er felles. Det er fristende å si at de tre menn alle er underlagt et kulturelt hegemoni 

(Gramsci, 2003: 3-10). Anvender man derfor Gramsci er det ikke rart at informantene mener de 

fritt kan gjøre hva de vil, men likevel velger å følge tradisjonen. Kulturen forteller dem at valget 

er fritt, dog har de likevel bare ett valg.  

 

Eller ikke? 

Samtidig er ikke bildet så entydig, ”John” slår sprekker i det: 

 

”Den arven man har, som man har fra man er ung og som er videreført fra 

foreldregenerasjonen, det er en påtvunget arv, men samtidig så har den aspekter som 

man må få lov til å bruke. Siden man har blitt den man er, så må man få lov til å bruke 

den arven. Det har noe med at man må få lov til å bruke de institusjonene man har, både 

tradisjonen, men også benytte seg av rammen. Det blir ikke på grunn av arv eller 
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tradisjoner først og fremst [kirkelig vielse] fordi man er jo såpass reflektert at man ønsker 

jo ikke gjøre noe som er påtvunget en” 

 ”John” 

 

Mens ”Truls” handlingsvalg kunne sees i lys av Bourdieus tanker om symbolsk vold, leder 

"Johns" ord her oss til Goffman. Goffman mener at mennesket kan delta i ritualer uten å ofre sin 

egeninteresse av den grunn. Ritualer kan brukes for å ”mele sin egen kake”. Ritualer kan også 

være som forestillinger, som på et teater. (Collins, 1994: 219). Går vi da bort fra tanken om at det 

er kulturelt hegemoni som gjør at de unge herrer har valgt å gå til alters, vil det ikke da være 

falskt og uriktig av dem å stå i en kirke og late som de er kristne? Om ikke for Gud, så for 

presten? 

  

”Det handler om hva man ønsker å gjøre der og da. Fordi innholdet i kirken er jo skrevet 

av folk som er ganske kristne, men det er ikke nødvendigvis brukt av folk som er så veldig 

kristne. Og hvis jeg da står der og har gjennomgått prøvebryllupet og tenker ’å faen dette 

høres helt feil ut’, så tenker jeg at man på en måte lover troskap for Gud, men så 

overhører jeg bare den delen. Jeg lover troskap til den andre, mens jeg screener bort det 

verste babbelet..”  

     ”John”  

 

”John” mener det ikke kan kreves at han skal være like religiøs som bibelforfatterne og han filtrer  

ut det han mener er ”babbel”. Og når alt kommer til alt, mener han det er viktigere å love troskap 

til den han gifter seg med enn til Gud. Han ønsker å gifte seg i kirken, men trenger likevel ikke ta 

inn over seg alt presten sier. 

   

”Nei, egentlig ikke. Nå er jeg en ganske god løgner, jeg hadde ikke hatt noe problem med 

å holde det rette ansikt.” 

 ”Truls” 

 

”Truls” legger ingenting i mellom. For han blir det bare å holde maska. I og med at han selv 

mener han er en god løgner, volder det ham heller ikke noe problem.  
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”Nei, det ville ikke vært noe problem. Det er ikke Gud jeg lover ovenfor, det er 

hun jeg vil gifte meg med, det båndet jeg vil få da med henne, det er henne jeg 

lover overfor.” 

  ”Paal”  

 

”Paal” har som de andre sin kommende hustru i fokus. Om de så må være falske overfor presten 

gjør det dem ingenting. De mener også at så lenge presten ikke har en anelse om at de ikke er 

kristne, så gjør det ingen skade. Formen blir viktigere enn innholdet der og da. For presten og den 

eventuelle omverden som deres religiøse tro kan ha betydning for, vil altså informantene opptre 

som deltakere som er oppriktige, men alle sier de mentalt vil luke bort det som ikke passer. Som 

”Truls” sier, det vil ikke være noe problem å holde masken. Goffman mener ritualer er 

forestillinger og han skiller mellom ”frontstage” og ”backstage”. ”Frontstage” er den delen man 

viser omverden, den rollen man spiller. ”Backstage” er bak masken / bak scenen (ibid: 218-219). 

Alle informantene ønsker altså bevisst å bruke kirken som et instrument for vielsen. Det blir et 

instrument for tradisjon, familiær godkjennelse og romantikk. At de ”frontstage” må opptre litt 

kristent gjør dem ingenting. Målet helliger midlene. Det handler om å delta i en forestilling, og 

dette ”dobbeltspillet” går hånd i hånd med Goffmanns tanker om ”frontstage” og ”backstage” 

(ibid).  

 

Det er altså ingen moralske kvaler som plager informantene. Bourdieu beskriver at det i kirken  

finnes en religiøs sannhet og en økonomisk sannhet. Og den første sannheten fornekter den siste. 

Når biskopen konfronteres med denne doble sannheten, forsøker biskopen å le det hele bort 

(biskopens latter). Denne doble sannheten er problematisk for kirken (Bourdieu, 2003: 73-74). 

Informantene derimot, plages ikke av at det er en dobbel sannhet som preger deres vielse i kirken 

(at de ikke er kristne, men likevel gifter seg i kirken). 

 

Mary Douglas hevder blant annet at det som ikke passer inn i våre klassifiseringsskjema, 

forkaster vi (Douglas, 2003: 44). Moralske ubehag kan man redusere til forurensningsbehag. 

Gjennom ritualer kan man ”vaske bort” moralske ubehag (ibid: 47). Og det kan man si 

informantene vil gjøre. De vil vaske prestens mest religiøse formaninger ut av ørene, og så lenge 

ikke presten gjennomskuer dem, så får de heller ingen moralske plager av å gifte seg i kirken. 

Goffman har blitt beskyldt for å fremstille mennesket som kynisk, den debatten skal jeg derimot 
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ikke blande meg inn i, men når man anvender Goffman på informantenes svar, blir dette en 

motvekt til Gramsci, og om informantene ikke fremstår som kyniske, så fremstår de i alle fall 

som ganske kløktige aktører. Informantene generelt, og ”Truls” spesielt, er nok underlagt et 

strukturelt press, men de gir uttrykk for at de ikke er hjelpeløse i det hele, de vet å forvalte seg 

selv i situasjonen. Det at de gifter seg i kirken gjør dem ikke kristne.  

     

Symbolikk i sentrum 

På hver sin kant mener de alle at en svakhet ved borgerlig vielse, er mangelen på symbolikk i 

sammenligning med en kirkelig vielse. Hadde det vært et borgerlig alternativt som var like 

symbolrikt som den kirkelige, forteller ”Paal” at det ville vært et mulig valg:  

 

”Altså, man kan jo dra til Las Vegas og gifte seg der, eller gå på tinghuset og gifte seg 

der på timen. Går det an å gifte seg der på timen? Jeg synes i alle fall det er mer storartet 

å gifte seg i kirken.” 

”Paal” 

 

Når han tenker på alternativer til kirken, kommer en borgelig vielse og en drive-in seremoni i Las 

Vegas på lik linje. Noe som er fort gjort, det blir for symbolfattig. At den borgelige vielse ofte er 

for symbolfattig finner man også påpekt hos Helge Hognestad. Han påpeker at kirken gir tilbud 

om et ritual ved ekteskapsinngåelsen som kan gi mening, selv for den som ikke er troende. 

Symbolrikdom kirken kan tilby, med orgelmusikk, inngangs- og utgangsmarsj, et 

blomstersmykket kirkerom, håndtrykk og kneling foran alteret, kan gi uttrykk for det man ikke 

har ord for i en slik situasjon. Det gir det hele en ekstra dimensjon (Hognestad: 1982, 76). 

Hognestads tanker imøtekommer i dette tilfellet ”Paals” ankepunkt for ikke å gifte seg borgelig. 

Kirkevielse, med all symbolrikdom den kan by på, gir mening for ”Paal” selv om han ikke er 

troende. Det samme er det for ”John”. Kirkens rikdom er en del av statens eie, som statsmedlem 

har han rett til å ta del i denne rikdommen. For Truls er også denne rikdommen et gode han 

mener han kan ”nyte”, når han velger å skride til alters for å glede sin besteforeldre.  

 

Bryllup og wrestling hånd i hånd? 

Man kan gjøre en sammenlikning med wrestling. Tilskuerne som kommer til en wrestlingkamp 

vil se et storslagent show, med sterk bruk av tegn og symboler, med definerte roller, og ikke 
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minst at opplevelsen er ”ren”. Det gjenspeiler en idealform om hvordan ting skal være. (Bartnes, 

2003:19). Den rene opplevelsen kan her ses på analogt med den hvite brud; en brud som er urørt, 

”ubesudlet” og som spiller på å være seksuelt avholden før ekteskapet. Ingen av informantene 

praktiserer seksuell avholdenhet og ønsker heller ikke avstå fra sex før ekteskapet. Men denne 

avleiringen fra en tidligere tid, manifesterer seg, som i wrestlingen, som idealformen man 

tilbeder. Til tross for at informantene og deres kommende hustruer ikke lever ut en kristen 

tilværelse, vil de ved vielsen spille på fortellingen om idealformen. Som wrestleren ønsker 

informantene å gi en storslagen forstilling. Det kristne innholdet betyr ikke noe for dem, men de 

skal gå voldsomt inn i rollene. De som trenger å tro at det er en ekte religiøs seremoni, skal bli 

overbevist. Samtidig vil brudeparet nyte å være på den arena de uansett synes kaster mest glans 

over begivenheten. Og vielsens publikum skal få se det de forventer og ønsker: ”What matters is 

not what it thinks but what it sees.” (Ibid, 13)  

 

Avslutning 

Informantene i denne oppgaven velger selv om de vil gifte seg. Og når de gifter seg mener de at 

de selv velger å gifte seg i kirken. Bruker vi Beck kan vi si det er deres eksklusive tolkning som 

styrer deres handlingsvalg. (Beck, 2003: 179). Samtidig opplever ”Truls”  press fra omverden, 

han vil skuffe sine besteforeldre om han ikke gifter seg i kirken. Han følger derfor 

familietradisjonen ved å gjøre det. ”John” mener statskirken skaper tradisjon med kirkelige 

vielser og da har han som medlem rett til å bruke kirken med vielsen som formål. ”Paal” mener 

det tradisjonelle kirkebryllupet er det mest romantiske alternativet, og det er romantikken han den 

dagen vil sette i sentrum. Alle informantene har altså ulike argumenter for hvorfor de velger 

kirken. Men tradisjonen har de alle felles.  
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