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KONGELIG BRYLLUP

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir
brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få
svaret i retur eller makulert.

Den 25. august i år giftet kronprins Haakon Magnus og frøken Mette-Marit Tjessem Høiby
seg. Bryllupet fikk stor mediedekning, og i tiden forut for bryllupet pågikk det debatter om den
kommende kronprinsessens tidligere liv. At kronprinsen giftet seg med en «helt vanlig norsk
jente» var kanskje ikke det mest overraskende, men at hun var alenemor og hadde en fortid i
miljøer som er kjent for festing og narkotikabruk, skapte debatt.

Bryllupet ble en stor begivenhet. I følge tall fra NRK fulgte over 1.700.000
nordmenn bryllupet på NRK mellom kl. 17 og 18 lørdag ettermiddag. Over 1 million
seere fulgte hele sendingen som varte i 8 timer. I tillegg hadde mange tusen nordmenn
reist ned til Oslo sentrum for å følge begivenheten på nært hold.
En forskergruppe som studerer det moderne monarkiet ønsker å få vite noe om
hva dere gjorde på denne dagen. De vil gjerne vite om dere har fulgt med i medienes
dekning av bryllupet i forkant og av selve bryllupet. Videre er de interessert i å høre
om hvilke opplevelser dere hadde i forbindelse med bryllupet, og hvilke verdier og
symboler dere knytter til monarkiet og kongefamilien.
Vi håper dere leser spørrelisten nøye før dere begynner å svare, og understreker at vi gjerne vil ha beskrivelser og fortellinger knyttet til opplysningene. Lykke til!

1.
Tiden før bryllupet
Kronprins Haakon Magnus giftet seg knapt et år etter at forlovelsen ble kjent. I tiden
fra kunngjøringen av forlovelsen til bryllupet fant sted var deres forhold, kronprinsesse
Mette-Marits fortid og det forestående bryllupet i medienes søkelys. I samme periode
blusset også debatten om den norske statsformen opp.
Hvor interessert har du vært i det mediene har fokusert på?

Hva synes du om medienes behandling av kronprinsparet og de temaene som er blitt
tatt opp?
Har du selv engasjert deg i det som er blitt tatt opp (leserinnlegg i aviser, diskusjoner
med venner/kollegaer etc.)? Hva har du vært opptatt av?
Ble det foretatt noen spesielle forberedelser til det kongelige bryllupet i ditt nærmiljø
(butikkutstillinger, reklame, invitasjoner til spesielle arrangementer etc.)?
Gjorde du noen spesielle forberedelser i anledning bryllupet?

2.
Bryllupsdagen
Oppmerksomheten rundt bryllupet var svært stor lørdag 25. august. Mange mennesker
dro ned til Oslo sentrum for å overvære bryllupet, og folk over hele landet fulgte begivenheten fra tv-skjermen. Vi ønsker å kartlegge hva du gjorde denne dagen, fra du stod
opp om morgenen til du la deg om kvelden. Vi forventer ikke at du skal huske alt, men
vil gjerne at du forteller så mye du husker.
Fortell hva du gjorde lørdag 25. august.
Planla du dagen og kvelden den 25. august med hensyn til det kongelige bryllupet?
Hvordan?
Fulgte du med på bryllupet?
Hvor var du?
Hvordan?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvem var du sammen med denne dagen?
Hvordan opplevde du personlig bryllupsseremonien og det som skjedde før og etterpå?
Følte du noe spesielt (høytidelighet, tristhet, glad, rørt, likegyldighet, irritasjon etc.)?
Beskriv så utførlig som mulig.
Var det noe ved bryllupet som gjorde spesielt inntrykk på deg (seremoni, mennesker,
taler etc.)?
Ble bryllupet markert på noen måte på stedet der du bor (dekorasjoner, vindusutstillinger i butikker etc.)?
Var du med på noen spesielle arrangementer i forbindelse med bryllupet?
Hvor og sammen med hvem?
Hva gjorde du?
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Har du hørt om andre som hadde arrangementer i forbindelse med bryllupet (privat feiring, «bryllupsmiddag», utkledning etc.)?
Hva kommer du til å huske best fra denne dagen?
Hvis du skulle sammenligne dine opplevelser av denne lørdagen med noe du har opplevd tidligere, hvilke assosiasjoner får du da?

3.
Symboler og verdier
Hadde det kongelige bryllupet noen betydning for deg personlig?
Hvilke symboler knytter du til kongehuset og kongefamilien? Har disse endret seg synes du?
Hvilken verdi har kongehuset og kongefamilien for deg?
Er kronprinsesse Mette-Marit et godt dronningemne synes du?
Ga du brudeparet en gave? Hva synes du om det humanitære støttefondet som brudeparet opprettet i anledning bryllupet?
Hvilke tanker gjør du deg om det norske monarkiets fremtid?
Har du noe mer å tilføye, eller en spesiell historie knyttet til dette temaet, så fortell
gjerne.

Diakonhjemmets forskningsavdeling (Diaforsk)
Institutt for kulturstudier (IKS), Univ. i Oslo

Norsk etnologisk gransking

3

