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Inledning 
 

Under mina 41 år som textillärare har jag haft några elever som sytt sig en dopklänning. Min 

första tjänst som lärare i slutet av 1950-talet var på en slöjd- och hushållsskola där eleverna 

var från 16 år och uppåt. Där hade jag en elev som sydde en broderad dopklänning av material 

från Handarbetets Vänner (se nedan s.21f.). Hon ville sy sig en vacker dopdräkt i första hand 

med tanke på kommande egna barn. Någon gång i slutet av 1980-talet kom en 14-15-årig 

högstadieflicka med en vit tygrulle som hon letat fram från materialskåpet. Det var 

bomullsbrodyr som jag skaffat med tanke på barnkläder. Flickan ville sy en dopklänning för 

en äldre syster skulle ha barn.  

       Under senare tid har flera barn fötts i släkten. Den gamla dopklänning som funnits i min 

mans släkt sedan 1892 och som nu används av fjärde generationens dopbarn kom åter till 

användning. Redan i slutet av 1960-talet fick jag se den här dopdräkten (omslagsbilden) och 

har från första stund beundrat dess broderier. I min mans familj var man mycket förtjust i den. 

År 1970 tog jag initiativ till att brodera in alla dopbarnens namn. Sommaren 1999 döptes mitt 

första barnbarn i den gamla dopdräkten och den aktualiserades på nytt. 

       Som uppsatsämne ville jag gärna behandla något med textil anknytning. Det kändes 

naturligt att välja ”dopdräkter”. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka vilka olika betydelser dopdräkten har idag. 

Som bakgrund har jag undersökt hur dopdräkter sett ut under de senaste århundradena. Min 

utgångspunkt är att dopdräkter och dop, för många människor i vårt land, är en företeelse som 

man någon gång blivit berörd av. År 1955 utlyste veckotidningen Idun tillsammans med 

Nordiska Museet och Handarbetets Vänner i Stockholm en tävling om dopklänningar. En av 

frågeställningarna i inbjudan var att få veta hur den dopklänning såg ut som dåtida (1955) 

föräldrar klädde sina nyfödda i för den högtidliga dopakten. Tävlingen var uppdelad i två 

grupper: a) en kulturhistorisk grupp med dopklänningar sydda före 1945. b) en ”modern” 

grupp med dopklänningar sydda efter 1945. I inbjudan kunde man vidare läsa följande: ”Det 

föds över 100 000 barn årligen i Sverige och de flesta döps, vilket är en märklig företeelse att 

begrunda när det så mycket ordas om sekularisering” (Idun nr 25/1955). 

       Bortsett från att det idag föds färre barn stämmer citatet från 1955 ytligt sett ganska väl 

med dagens situation. När jag frågade prästen i min egen hemförsamling om antalet dop fick 

jag till svar att: ”100 procent av de föräldrar som tillhör Svenska kyrkan i vårt pastorat har 
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under de 14 år jag varit här, låtit döpa sina barn. Jag har 18 barndop inbokade fram till jul” (en 

period på två mån.). Även om detta inte fullt ut är representativt för landet i sin helhet kan 

man ändå konstatera att de flesta i vårt land någon gång berörs av företeelsen dop och 

dopdräkt.  

        Jag har undersökt och diskuterat följande frågeställningar som jag tror har betydelse. Hur 

hänger dopdräkt och dop samman med att så många fortfarande låter döpa sina barn? Hur har 

dopdräkten sett ut och vad användes för dopdräkt idag? Hur har den påverkats av modet? Vad 

betyder ritual, tradition, identitet och släkt för barndop och dopdräkt? Vilka djupare 

betydelser har dopdräkten än att enbart vara ett hjälpmedel vid dopritualen?  

 

Material, metod och reflexivitet 

Uppsatsen bygger på flera olika typer av källmaterial. Jag har gjort några klart kvalitativa 

intervjuer i form av bandade djupintervjuer med tre personer i olika åldrar och med olika 

relationer till ämnet dopdräkt. Dessa informanter är: den medelålders prästen Ulla-Britt, den 

unga trebarnsmamman Susanne med ett nydöpt barn och den äldre kvinnan Elisabet som själv 

sytt en dopdräkt och vars barnbarn nyligen döpts. Samtliga namn är fingerade. Prästen kunde 

ge mig en överblick över vilka dopdräkter som används idag och vad föräldrarna brukar 

berätta om dem, samt svara på frågor i anslutning till dopet och dopritualet. Vidare kunde hon 

berätta om hur hon upplever både sin egen och övriga agerandes roller vid dopet. Intervjun 

med den unga mamman gjordes bara några dagar efter dopet av hennes tredje barn så 

upplevelserna var riktigt aktuella. Jag fick uppgifter om dopdräkt, varför de unga föräldrarna 

lät döpa sitt barn, typ av dop och hur Susanne själv upplevde dopakten. Elisabet kunde berätta 

om varför hon sytt en dopdräkt och hur hon upplevt de olika tillfällen då dräkten använts. I 

intervjun med henne visade hon tydligt vilka värderingar hon har och hur hon betraktar 

företeelsen dop och dopdräkt (jfr Bergquist & Svensson 1999:5).   

       I ett sent skede av uppsatsskrivandet fick jag kontakt med en man som under senare delen 

av 1900-talet varit Sveriges störste tillverkare och säljare av färdigsydda dopklänningar. Hans 

mor startade den konfektionstillverkningen redan i början av 1950-talet. Mannen som jag valt 

att kalla Lars kunde berätta om vilka material, modeller och volymer som dominerat 

dopklänningar inom konfektionen under hela senare delen av 1900-talet. Det blev ingen 

bandad djupintervju som med de tre tidigare utan en enklare variant för fältdagboken. 

Intervjun skedde i Lars hem där han förevisade sin kollektion.  
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       Ett antal kortare telefonintervjuer som hamnat i min fältdagbok har tillfört arbetet en 

rad faktauppgifter men de kan inte ge uttryck för tankar och känslor på samma sätt som en 

djupintervju kan göra. Jag kunde inte observera intervjupersonen och jag missade också 

tveksamheter och upprepningar. Det var svårare att fånga det som informanten inte säger med 

ord.  

       Vid både intervjuer och analyser har jag försökt observera mig själv och vara medveten 

om att mina åsikter är kulturellt präglade. Mina fackkunskaper och vad jag lärt mig om stilar 

och mode kan ha betydelse både för hur jag agerar och bedömer (jfr Ehn/Klein 1994). Om en 

informant hade visat mig en dräkt av blank mönstervävd satin i syntetmaterial hade det 

funnits risk för att mitt ansikte avslöjat vad jag egentligen tycker. Fortfarande har jag en viss 

positiv inställning till den stil som rådde på 1950-talet då jag utbildade mig till textillärare. 

Jag har försökt vara uppmärksam på det förhållande som sociologen Mike Featherstone 

formulerar så väl då han skriver att ”omoderna stilar kan generera lojalitet från dem vars 

utvecklingsår inföll när ’deras’ stil åtnjöt bekräftelse och legitimerad popularitet” 

(Featherstone 1994:79).  

       Till intervjuerna har jag i förväg gjort upp olika frågelistor, men intervjuerna har mest 

haft formen av dialoger. Frågelistorna har jag använt som kontroll vid slutet av intervjuerna. 

      Den tidigare nämnda tävlingen i tidningen Idun resulterade i flera givande 

tidningsartiklar om dopdräkter.  Museibesök i Helsingborg och på Kulturen i Lund har gett 

underlag för de äldre dräkterna. Personal från Kulturen har bidragit med en rad intressanta 

uppgifter. Redan på 1970-talet var min man och jag på Helsingborgs museum och 

fotograferade en stor del av museets doppåsar och dopsvep1. Dessa bilder med tillhörande 

kataloguppgifter har jag nu kunnat använda. 

 

Tidigare forskning och teori  

Dopdräkter har behandlats av tre etnologer. Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus, har bl.a. 

arbetat med materiell kultur. Kyrkliga frågor hör vidare till hans intresseområde. Hans artikel 

”Svenska dopseder” (1971) behandlar också dopdräkter. Inga Wintzell var tidigare intendent 

vid Nordiska museets dräkt- och textilavdelning. I hennes bok ”Så var barnen klädda” (1972) 

finns ett avsnitt om dopdräkter. Märta Lindström arbetade under många år på Kulturens 

textilavdelning. Hennes text om ”Kristningakläder” (1957) behandlar mest de äldre dräkterna.  

Prästen, historikern och konstvetaren Lars Bondeson har 1996 gett ut ”Seder och bruk vid 
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födelse och dop”. När det gäller dopdräkter stöder han sig till en del på Bringéus, Wintzell 

och Lindström, men han tillför också nytt material.  

       Bringéus och Wintzells texter skrevs för nästan 30 år sedan, Lindströms är mer än 40 år 

gammal. Det materiella har stått i fokus för dem alla tre. Idag styrs vi av teoretiska perspektiv 

och inom etnologin försöker man förankra empirin i aktuella kulturteorier. Av detta följer att 

även empirin ser annorlunda ut. Det räcker inte att enbart se på dräkterna och hur de är 

utformade eller har följt modet. Sociala förändringar i samhället har fått större utrymme. Jag 

har varit tvungen att se på hur traditionerna har förändrats och hur människor idag upplever 

sin anknytning till dop och dopdräkter. 

       Som inspiratörer till mitt ämne räknar jag främst den amerikanske folkloristen Henry 

Glassie och indirekt den franske sociologen Pierre Bourdieu. Glassie har undersökt kreativitet, 

traditioner och folkkonst i olika kulturer och gjort jämförelser med det som vanligen kallas 

konst (1992:14-16). För många författare som behandlat konsthantverkssektorn har det varit 

naturligt att hänvisa till Glassie. Bourdieu har skapat vedertagna begrepp såsom kulturellt 

kapital. Kulturellt kapital är enligt Bourdieu förmågan att tillägna sig den legitima, erkända 

kulturen (Borda/Lundin 1986:67). Den tidigare nämnda tävlingen om dopdräkter kan ses som 

ett försök att sprida kulturellt kapital till en vidare krets. Bourdieu har också gjort en rad 

sociologiska undersökningar bl.a. av klädmodet i Paris. I hans modell beskrivs hur livsstilar 

och smak förhåller sig till varandra. Jag har tagit upp hur dopdräkter har förhållit sig till 

klädmodet och hur valet av dopdräkter hör ihop med livsstilar och smak.  

       För att undersöka modets påverkan på dopdräkten har jag också använt arbete av den 

svenska sociologen Ann-Marie Sellerberg som under många år forskat i moden och trender 

(1987). Här finns klara anknytningar till Bourdieu. – Andra författare som jag har haft nytta 

av är de båda brittiska sociologerna Mike Featherstone och Anthony Giddens. Det som kan 

beröra dopdräkter är Featherstones idéer om livsstil och vardagslivets estetisering (1994) samt 

Giddens tankar om tradition (1990). – Etnologen Lissie Åströms genusundersökningar av 

kvinnlig och manlig identitet inom olika samhällsklasser har hjälpt mig förstå det ökade 

manliga intresset för barnens dop. Jag har också inspirerats av etnologerna Barbro Blehr och 

Barbro Klein som behandlar ritualer i antologin ”Gatan är vår!” (1995).   

 

Avgränsningar och disposition 
 

Den här uppsatsen kommer huvudsakligen att behandla dopdräkter för spädbarn som döps 

enligt svenska kyrkans ritual (jfr s.10). Jag har inte tagit upp dräkter vid dop av större barn 

eller vuxendop. Att ha få intervjuer är i sig en begränsande faktor, likaså att mina exempel till 
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största delen kommer från en landsförsamling med borgerlig dominans. Några av 

telefonintervjuerna har därför gjorts med informanter från områden med avvikande social 

struktur. Rent geografiskt begränsar sig merparten av mitt material till Skåne. 

       Huvudtexten inleds med tre olika infallsvinklar till företeelsen dopdräkter. Detta har jag 

gjort för att belysa vikten av ett personligt engagemang och hur det kan ta sig olika uttryck.  

Först har några personer som på något sätt skapat en dopdräkt fått komma till tals och 

berätta om idéerna bakom. I avsnittet om en äldre dopdräkt har jag följt historien om en 

dräkt som varit i bruk under tre århundraden och under olika förutsättningar använts av fyra 

generationer. Som kontrast har jag tagit upp olika anledningar till att några  dräkter blivit 

hemlösa.  

       Under rubriken dopdräktens utseende har jag, för att ge en bakgrund, i första 

underavdelningen tagit upp  äldre dopdräkter  fram till ca 1900. De doppåsar, dopsvep och 

dopklänningar som finns på Helsingborgs museum och på Kulturen i Lund är till övervägande 

delen från 1800-talet. Gruppen nyare dopdräkter är tillverkade under 1900-talet. Bland 

Kulturens katalogkort fann jag bara två dopklänningar från 1900-talet. Nyare dräkter har jag  

därför fått söka hos privatpersoner, i kyrkans ägo, i tidningsartiklar, i handeln, på internet. I 

den här gruppen finns de dopdräkter som används vid nutida barndop. I nästa underavsnitt har 

jag diskuterat vilken inverkan mode, stil och smak kan ha på dopdräktens utseende. 

       I nästa stycke påbörjar jag analysen av de betydelser dopdräkten kan ha både för den 

kristna tolkningen men också för de enskilda människor som använder sig av den. Sedan 

följer ett avsnitt där jag tagit upp frågan hur dopdräkten hänger samman med en önskan att 

låta döpa sitt barn. Därefter följer ett kapitel där jag undersökt traditioner och hur 

traditioner har förändrats samt ett avsnitt som behandlar identitet och släkt. En viktig del vid 

användandet av dopdräkter är dopritualet. Olika agerande har bidragit med att beskriva sina 

upplevelser. Detta diskuteras i kapitlet ritualen.  Avslutningsvis behandlar jag frågan varför 

dopdräkten tycks vara ett ”tidlöst” föremål.  

       Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion.  

 
 

Tre infallsvinklar till dopdräkten 
 

Att skapa en dopdräkt 
 

Här tar jag upp olika exempel på dopdräkter, två komponerade och sydda på flickskola och  

två professionellt designade som såldes av HV.  
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       År 1944 hade min informant Elisabet sytt sig en dopklänning som extraarbete i 

flickskolan. Hennes mamma hade fått handknypplade spetsar av mammans gudmor. 

Ursprungligen var de tänkta att användas som lakansspetsar. Att använda dem till en dopdräkt 

var ett bättre sätt att värdera det arbete de representerade. Tillsammans med slöjdfröken 

bestämdes modellen utifrån spetsarna. De delades i åtta delar och placerades ut på tvären på 

en infälld våd mitt fram på kjoldelen. Mellan varje spetsdel skulle det finnas små tygbitar med 

hålsöm. Elisabet säger själv: ”Det blev mycket att göra på fritiden, det här var extraarbete. Det 

som hade med handarbete att göra tog jag tacksamt emot. Jag gjorde hellre sånt här än att sitta 

och läsa i böcker. Då kunde man höra radio samtidigt.” Elisabet är en av de många personer 

som under årens lopp berättat för mig om den glädje och tillfredsställelse hon känt över 

handens arbete. Hon var inte ensam om att som tonåring ge sig på ett tidskrävande 

handarbete. 

       En av mina tidigare kollegor sydde sig en dopdräkt som extra tillval under lördags-

eftermiddagarna när hon gick i flickskolan i slutet av 1950-talet. Hon fick idén när hon varje 

dag gick förbi Hemslöjdens fönster på vägen mellan bussen och skolan. Först hade hon tänkt 

sig en dräkt i tyll men modern avrådde och tyckte att hon skulle välja linne, och det blev det. 

Dräkten hade litet ok och rynkad något utställd kjol. I en av slöjdfrökens böcker hittade hon 

ett mönster på en blomranka som passade att översätta på kjolen från livet och neråt. Det blev 

vitbroderi med hål (telefonintervju). Blommotiv var mycket uppskattade speciellt under 1940-

talet men även senare. Att använda ett motiv som dels låg i tiden dels kunde ha symbolisk 

innebörd var ett lyckat sätt att välja dekor. På den tiden fanns det unga flickor som var så  

intresserade av broderi att de frivilligt stannade kvar i skolan om lördagseftermiddagarna.  

       På 1950-talet fick Handarbetets Vänner (HV) (se nedan s. 21f.) många förfrågningar efter 

mönster på en dopklänning som skulle kunna gå i arv. Det blev en modell kallad ”Livsträdet”  

komponerad av HV:s konstnärliga ledare. Tanken var att trädet skulle vara en symbol för 

livet. Den nu 91-åriga tidigare konstnärliga ledaren för  HV berättade så  här  om  klänningen:  

”Ett naturmotiv var naturligt för mig, det var lite symboliskt med trädet. Jag tänkte inte 

djupare än så. Den såldes över hela Sverige och broderades av många. Folk är rädda om dem 

och kommer ibland och visar upp dem för mig. Ännu idag händer det att folk frågar efter den” 

(telefonintervju). Den här dräkten tycks för många ha blivit något av en familjeklenod. Här 

kan man instämma med Glassie när han skriver att: ”resultatet av en konstnärlig handling är 

ett verk som kan upplevas av andra” (1992:13). I många familjer där någon sytt ”Livsträdet” 

gläder man sig fortfarande åt den dräkt som en gång formgivits av HV:s konstnärliga ledare.  
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 Bild 1  

 Dopklänningen ”Livsträdet” komponerad                                             

 på 1950-talet av HV:s konstnärliga ledare. 

 Längd: 105 cm. 

   

       

       Den unga textilformgivaren som vann Iduns tävling på 1950-talet (se ovan s.1) hade haft 

sin första tjänst på Länshemslöjden i Kristianstad. Hennes chef var road av fotografering och 

hade i några stora album samlat fotografier av gamla broderier från länet.  

 

     Kristianstads Läns Hemslöjd äger en stor, värdefull och rätt enastående samling vitbroderi, gamla  

     förningsdukar, skjortor och huvudkläden. Den nya formgivaren blev helt fångad och inspirerad av dessa  

     vitbroderier och ville själv göra något arbete i vitbroderi. Hon bestämde sig för en dopklänning till  

     Hemslöjden. /…/ Efter anställningen blev det en dopklänning till, den nu prisbelönta (Idun nr 44/1955).  

 

I en telefonintervju berättade textilformgivaren själv om hur den prisbelönta dopklänningen 

växte fram: ”De gamla teknikerna blev inspirationskälla till nya vitbroderier. Det blev en 

dopklänning med stiliserade växtrankor sydda med kedjesöm, klumpsöm och typiska 50-

talssnurror av stjälkstygn.  Klänningen skulle bli så enkel som möjligt, allt onödigt skalades 

av. Modellen utgick från en enkel 20-talsbabyskjorta som förlängdes och skars upp för att ge 

plats för de långa broderade kilarna” (telefonintervju). Textilformgivaren hade säkert under-

visats om funktionalismen. Den ”enkla naturlighet” som var typisk för 1950-talet visade sig i 

dopklänningens stil (jfr nedan s.22). Även i det här fallet tolkar jag växtrankorna som en 

symbol för livet.  
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        De båda textilformgivarna har låtit oss få veta något om tankarna bakom dopdräkterna. 

Etnologen Ingrid Nordström har forskat kring identitet framförallt i samband med konstnärlig 

kreativitet (1996). Hon menar att vi bara kan nå fram till idéerna och visionerna om 

konstnären vill och kan öppna sin inspirationsvärld genom att berätta om den. Även 

Nordström återger Glassies tankar när hon skriver att ”all konst kommer till genom handens 

arbete, allt konsthantverk strävar efter konstnärligt förverkligande” (ibid.:120). 

       Jag tycker att beskrivningen av den prisbelönta dopdräkten ger ett bra svar på 

kulturhuschefen Beate Sydhoffs fråga när hon inför en utställning i Stockholm kallad 

”Folkkonsten – all tradition är förändring” undrade vad som hänt med den folkliga 

kreativiteten under förvandlingen från landsbygdskultur till stadskultur. Hon frågade sig var 

den folkkonst som inte står för modernitet och därför inte har fått vara synlig har tagit vägen 

(Sydhoff 1992). Avsikten med den utställningen var ett försök att identifiera den okända 

folkkonsten i Sverige så som den kunde se ut efter 1890. Att i likhet med den unga 

textilformgivaren göra ett rikt utsmyckat föremål kan tyckas passa dåligt in i funktionellt och 

modernt tänkande. Hon hade uppenbarligen lyckats att på ett bra sätt använda inspirationen 

från de gamla folkliga broderierna när hon på 1950-talet skapade en stilmässigt modern 

dopdräkt. 

       De gamla folkliga vitbroderierna var statusföremål. De utgör ett fint exempel på den 

folkkonst som bl.a. Glassie talar om. Han menar att folkkonst är något som alltid skapas och 

att det beror på sammanhanget. Hur den ser ut beror på tiden och platsen, på attityder och 

förhållanden (Glassie 1992). Etnologen Elisabeth Berglin hänvisar i sin avhandling om 

bonadsmålning till Glassie som vid studier av nutida folkkonstnärer i Turkiet funnit att ”de 

använder de traditionellt utvecklade färdigheterna för att forma någonting betydelsefullt i nuet 

som också innebär en påverkan på framtiden” (cit. i Berglin 2000:102). Broderier som en 

gång betydde mycket för den som framställde dem, har långt senare kunnat användas som 

inspiration till ett ”nytt” förmål, en dopklänning tänkt även för framtiden. Att kunna skapa en 

vackert utsmyckad dopdräkt kräver både kreativitet och den tysta kunskap som sitter i händer 

och fingrar. Kreativiteten är en viktig faktor i skapandet av en dopdräkt.  Glassie menar att 

”kreativitet är inte bara till för privilegierade individer /…/ Kreativitet är en fundamental 

mänsklig rättighet /…/” (Glassie 1992:16).   

       Jag tror inte att det idag finns så många personer i det här landet som tar sig tid att både 

sy och utsmycka en dopdräkt. Arbetskrävande broderier är satta på sparlåga. Folkkonsten har 

utvecklats åt andra håll, t.ex. trädgård, heminredning.  Kanske är vi också i vårt land på väg 

mot det negativa samhälle Glassie skildrar när han bland annat skriver att ingen längre gör 
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föremål för hand utan allting är industriprodukter och förbrukning, ”we are consumers more 

than creators” (1999:77). 

   

Vad en äldre dopdräkt kan berätta 

Elisabet Stavenow-Hidemark menar att en väg till kunskap är att lära sig se. Hon tror att 

etnologer förr var bättre på att med ord beskriva vad de såg (1992). Idag är det 

konsthistorikerna som lär sig den konsten. Jag tror att etnologer förr mest såg till ytan och tog 

fram en yttre beskrivning av föremålen. Idag försöker vi skala av och avslöja det som kan 

dölja sig inunder. Här har jag gjort ett försök med min mans släktdopdräkt.  

       En ung kvinna sydde dopdräkten till sin systersons dop 1892. Materialet är vit bomull. En 

stadig satin är överdragen med tyll. Tyllen kan mycket väl ha kommit från en brudslöja där 

man utnyttjat en broderad  ytterkant med uddar, s.k. tyllträdning. Själva klänningen är utställd 

i sidorna för att få en viss vidd. Hela bakstycket med ett långt sprund mitt bak är överdraget 

med slät tyll utan broderi. Framstycket är täckt med broderade, rynkade tyllvolanger som 

något överlappar varandra. De är fastsydda i sidsömmarna och ovankanten. Kragen består av 

en rynkad ca 4 cm bred broderad tyllremsa. De isydda ärmarna avslutas nertill på samma sätt 

som kragen. Inbroderade namn finns på bottentyget under den nedersta volangen. Jag tycker 

att dräkten är mycket läcker (se omslagsbilden). Dräkten användes fem gånger under 1890-

talet. Under 1900-talet döptes totalt 17 barn i den. Sommaren 2000 användes dopdräkten för 

23:je gången.  

       1922 användes dräkten vid ett kombinerat bröllop och barndop. En systerson till bruden 

döptes när prästen ändå besökte hemmet. Därefter var dopdräkten ”försvunnen” under en 

period så nästa barn fick en ny dräkt. 1930 hade dräkten kommit till rätta och användes igen. 

Ibland undrar jag om det bara var glömska eller om det fanns andra motiv för att under en tid 

stoppa undan den gamla dräkten? Bringéus beskriver i sin artikel ”Människor och förmål” hur 

vissa föremål kan vara starkt minnesladdade, ett föremål kan fungera som ett slags 

minnesbehållare (1990:33f.). Kanske gällde det i allra högsta grad förhållandet mellan 

dopdräkten och modern (f.1858) till första generationens dopbarn. Systern som sytt 

dopdräkten hade avlidit redan vid sekelskiftet. Två av sönerna hade dött som små barn. Äldsta 

sonen som invigde dräkten hade dött av epidemisk hjärnhinneinflamation vid militärtjänst 

under första världskriget. Kanske var det så att minnena blev alltför starka och plågsamma 

och att det var därför som dräkten stoppades undan för en tid.  
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       De två äldsta generationerna döptes i hemmet. Så skedde också med de äldsta i tredje 

generationen. Därefter har kyrkan varit platsen för ceremonin utom i två fall. På 1980-talet 

föddes de två första barnen i den fjärde generationen. När det första barnet föddes ville deras 

föräldrar inte ha något kristet dop utan hade en privat namngivningsceremoni i hemmet. Det 

var viktigt att använda den gamla dopdräkt som fanns inom släkten och i vilken barnets far, 

farmor och farmorsmor tidigare döpts. Det var nog faderns mormor som gav idén men det 

kändes bra för föräldrarna med en anknytning bakåt. Gamla ceremonier kändes inte självklara 

men en ceremoni av något slag skulle det vara och en fest efteråt ville man ha. Det blev ett 

tillfälle att träffa släkt som man annars inte träffar så ofta. Äldsta deltagaren var barnets 90-

åriga morfars mor. Ceremonin blev en kombination av tradition och något nyskapat. De unga 

föräldrarna hade tidigare varit på Madagaskar och där inspirerats av lokala kulturdrag. Där är 

rom en helig dryck. Alltså fuktades barnets huvud med rom vid namngivningen. Barnet fick 

heta Aina vilket dels är ett gammalt svenskt namn, dels betyder liv på Madagaskar. De unga 

föräldrarna hjälptes åt med ceremonin och efteråt höll fadern tal. När det andra barnet föddes 

hade familjen en liknande namngivningsceremoni. 

       Jag tycker att namngivningsceremonin visar på att även dagens moderna människor har 

behov av både ceremonier och traditioner. Den här familjen lever ett urbaniserat liv mitt i 

Sveriges största stad. Föräldrarna har båda ett humanistiskt yrke. Anthony Giddens menar att 

samhällen med ”muntliga” kulturer är de mest traditionella av alla. Han hävdar att tradition 

idag inte har så stor betydelse som det antas av de författare som fokuserar sin 

uppmärksamhet på tradition i vårt nutida samhälle (Giddens 1990). Jag tvivlar på att Giddens 

har rätt i detta. Jag upplever ofta att unga människor som en viss trygghet i tillvaron gärna 

knyter an till gamla traditioner även om man som i det här fallet vill skapa något nytt.  

 

Hemlösa dopdräkter   

Det är inte alla dopdräkter som vårdas ömt av någon som vill bevara dem vidare i släkten. 

Ibland dör släkter ut, ibland finns andra anledningar till att dopdräkter blir ”hemlösa”.  

       På ett av Kulturens katalogkort kan man läsa att museets grundare, Georg Karlin år 1890 

för fyra kronor köpte ett då 100-årigt dopsvep på auktion. Uppenbarligen hade ett dopsvep 

den gången blivit ett omodernt föremål. 1970 köpte samma museum ett annat dopsvep för 

300:- av en privatperson som i sin tur något år tidigare köpt det på hästmarknad i Sjöbo!! 

Detta svep saknade alla länkar till släkt och tradition. Jag har också sett anteckningar om att 
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Helsingborgs museum köpte in en dopdräkt på auktion på 1930-talet. Varför dessa dräkter 

såldes vet jag inte. 

       Många dräkter har skänkts till museerna. En av Kulturens donatorer känner jag. Hon är 

ogift och enda barnet. 42 år gammal donerade hon sin moders dopdräkt från 1870-talet. Min 

tolkning är att hon då bedömde att hon inte själv skulle få några barn och att hon inte hade 

någon annan som kunde överta dräkten.   

       I min egen hemförsamling finns flera olika skänkta dopdräkter som kan lånas ut vid 

barndop. Nyligen skänkte en äldre kvinna den dopdräkt som sytts till hennes dop på 1920-

talet. Den användes senast på 1970-talet då en sonson döptes i den. Övriga barnbarn hade 

döpts i dopdräkt från deras moders släkt. Detta aktualiserar en känslig fråga: Vilken dopdräkt 

skall man använda då det finns flera dräkter i familjen? Kanske var det för att komma ifrån 

problemet som det första barnbarnsbarnet i den här familjen fick en helt ny dopdräkt. Ett 

annat sätt att lösa problemet med två dopdräkter är att använda båda, den ena vid akten i 

kyrkan, den andra på dopkalaset efteråt.  

       Senaste sommar fanns en dopklänning till salu i en av Nordvästskånes antikaffärer. 

Damen som ägt dopklänningen och som döpts i den var född omkring 1910. Hon var ogift och 

saknade syskon så det fanns ingen familj som kunde ta hand om den efter hennes död. 

Dräkten såldes snabbt. En för affärsinnehavaren okänd ung kvinna, troligen en turist, kom in i 

affären och köpte klänningen med orden: ”Denna kan jag bara inte motstå” (telefonintervju).  

 

Dopdräktens utseende 

Äldre dopdräkter fram till ca 1900 

Det äldsta kristna dopritualet föreskrev vit klädnad för den som skulle döpas2. ”Att bli klädd i 

den vita linnedräkten var ett viktigt symboliskt skeende” skriver Bondeson (1996:90). Under 

hela medeltiden var dopklädnaden vit (Bringéus 1971:72). Denna krympte efterhand till ett 

symboliskt tygstycke som sedermera försvann helt (Lindström 1957:125).  

       Mellan det enkla vita svepet som användes från första kristna tid och fram till och med 

medeltiden och våra dagars vita dopklänning har det funnits flera kulörta varianter. Dessa 

äldre dopdräkter som troligen började användas i Skåne redan under renässansen kunde vara 

dopsvep, doppåse eller dopkåpa som sattes utanpå det lindade barnet. Ett gemensamt gammalt 

uttryck som också tillhör rikssvenskan är ”kristningskläder” (Lindström 1957). I Helsingborgs 

museums accessionskatalog från tiden omkring 1910 kallas doppåsen ”kristningapåse” eller 

”tuda”.  
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       För att förstå hur dopkåpa, dopsvep och doppåse användes behöver man känna till hur ett 

spädbarn var lindat. Först sveptes barnet in i två rektangulära tygstycken. Sedan lindades 

barnet med en linda (ett långt tygband) som skulle räcka att linda in både kropp och armar och 

ben. Armarna lindades antingen utefter kroppens sidor eller korslagda på bröstet. ”Den som 

kan linda ett nyfött barn så hårt att det kan stå för sig själv i ett soffhörn, hon är duktig i 

barnavård” lyder ett gott råd från en mor till sin dotter så sent som i slutet av 1800-talet 

(Wintzell 1972:17).  

 

 

 

.   

 

 

     

 

 

 

         Bild 2 

         Maria med det lindade Jesusbarnet,  

         detalj av bonadsmålning från 1831. 

        

       Dopdräkter till lindade barn behövde inte ta hänsyn till barnets armar. Dopkåpan var 

helskuren, öppen fram och hade en formskuren hätta som gick upp över huvudet. I Sverige 

användes den mest inom de högre samhällsskikten. Den visade inte heller några provinsiella 

skillnader. Ett kulört svep (ett rektangulärt tygstycke) med knytband så att det kunde knytas 

runt det lindade barnet eller hopsytt till en påse var det mest vanliga på den svenska 

landsbygden. Doppåsen var ofta en rak rektangulär påse som kunde ha sprund i sidan eller 

mitt bak för att man lättare skulle kunna stoppa i det lindade barnet. Ibland var påsen rundad 

eller avsmalnande nertill och den kunde också vara formad efter barnets axlar  

       När man slutade använda det vita dopklädet fick doppåse och dopsvep profan karaktär 

och tillverkades av praktfulla stoffer. Det var det yttre tyget som var av ett påkostat material. 

Det kunde vara siden, antingen slätt eller som mönstervävd brokad. Vidare förekom bomull, 

ibland med tryckt mönster, vaxat ylle, så kallad rask, och även linne. För att göra doppåsen 

varm fodrades den, ibland kunde det vara med tjockt ylletyg. Det fanns vissa provinsiella 
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skillnader. De skånska dopdräkterna var mer ålderdomliga till karaktären. Här fanns det till 

exempel röda dopdräkter som troligen hade tagits upp av allmogen redan i slutet av 1500-talet 

då Skåne upplevde en högkonjunktur. De skånska doppåsarna var i regel ganska korta ca 55 

cm, medan de till exempel i Småland var något längre, ca 65 cm. Lindström citerar en 

uppteckning från sydvästra Skåne, där det sägs att ”man snöra ihop possen vid barnets hals” 

(Lindström 1957:105f.). De raka påsar jag sett tycks ha varit öppna i hela ovankanten.  

       En av min mormors favorithistorier ger också belägg för detta antagande. Min mormor 

var född 1862 och bodde under hela sitt liv i Vittsjö socken i norra Skåne. Hennes historia 

bygger på en händelse som skall ha inträffat i början av 1800-talet: 

 

Från en  av  socknens byar skulle ett litet  flickebarn  till  kyrkan för att döpas. Gudmodern  var  en 

grannkvinna  som red iväg  med barnet. Enligt  gammal  sed i den här delen av  Skåne  fick inte gud- 

modern låta  någon  rida  förbi  henne  på  hemvägen  för då skulle det nydöpta barnet bli saktfärdigt. 

För att få fria händer att mana  på  hästen  tog gudmodern det nydöpta  barnet under  armen och det 

bar sig inte bättre än att barnet  flög  ur doppåsen. Men det  hejdade inte ryttaren som  kom  hem till  

gården först av alla. Efter en stund  kom  en annan  granne  med  det upphittade och oskadda  barnet. 

Gudmoderns kommentar var: ”Hade jag inte varit så aktsam hade jag tappat tudan (doppåsen) också”                    

(ref. mormor). 

 

Att historien berättats vidare i generationer tolkar jag som att den betraktats som en märklig 

episod och ett tecken på att barnet ändå var viktigare än materiella ting för de flesta av den 

tidens människor. Så sent som år 2000 fanns berättelsen publicerad i ortens dagstidning 

(Norra Skåne 2000-02-03). Enligt min tolkning pekar allt på att det varit en doppåse med rak 

ovankant öppen upptill annars hade inte barnet kunnat fara ur påsen. Textilier representerade 

vid den här tiden mycket arbete, stort kunnande och ett högt värde. Gudmoderns kommentar 

visar hur högt hon värderade ett textilföremål.       

       De kulörta dopdräkterna var ofta rikt utsmyckade. Dekoren kunde bestå av glaspärlor, 

sidenklädda knappar, metalltrådsspetsar, rosetter, ja till och med dräktsilver. Ibland syntes det 

att man sytt om ett gammalt plagg.  Enligt den tidens uppfattning kunde silverkors och ringar 

vara ditsatta för att skydda det odöpta barnet mot onda makter. Dekoren på påsar och svep kan 

ha vissa likheter med detaljer på den kvinnliga folkdräkten (Lindström 1957:93ff.). 

Färggranna svep och doppåsar från allmogemiljö kan dateras så sent som ti ll omkring år 1900 

(Wintzell 1972:56). 

        Flickor och pojkar döptes i samma dräkt. Man skilde på könet genom att det till dräkten 

ofta hörde två dopmössor olika tillskurna för pojke och flicka. Flickmössan var sydd av en 
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mittdel och två sidstycken, pojkmössan av fem eller sex kilar som möttes uppe på huvudet. 

Förebilden går tillbaka till 1600-talets barndräkt (Lindström 1957:106). 

       Enligt Bringéus är de yngsta kulörta dopdräkterna ur allmogemiljö från 1850-80-talen. 

Vid den tiden hade även allmogens dräktmode förborgerligats i nästan hela landet (Bringéus 

1971:73). 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Bild 3 Bild 4 

Doppåse från 1800-talet i Helsingborgs museum. Doppåse och dopmössor från Vikens församling  

Rak doppåse i vanlig allmogemodell av blått linne   i nordvästra Skåne. Pojkmössa med kilar till höger,   

med påsydd dekor av allt möjligt som man tyckte    flickmössa till vänster. Till typen är det en ”folklig”  

var fint. Årtalet 1896 är tveksamt. Enligt den äldre      doppåse. Materialet är från 1700-talet och återan-   

dam som år 1976 sålde påsen till museet har den     vänt. Det kommer troligen från Kulla Gunnarstorps   

gått i arv flera generationer i hennes mors och mor- slott, men enligt Kulturens expertis är det här ingen      

mors släkt. Modern född 1881 döptes i en dopklän- högreståndspåse. Yttertygerna är av siden.  

ning inköpt i USA. Morföräldrarna återvände Doppåsens dekor består av metalltrådsspets och 

1877 från USA och bosatte sig i Stidsvig,                   sidenrosetter. 

nordvästra Skåne. Årtalet är troligen 1806. Längd: 51 cm (bak 55). Bredd upptill:30 cm. 

Längd: 55 cm, bredd: 33 cm. Dopmössorna är av siden med linnefoder. 

 Foto: Einar Liljeqvist 
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Det var nyfödda barn som döptes i dessa äldre typer av dopdräkt. Enligt 1686 års kyrkolag 

skulle dopet ske inom åtta dagar efter barnets födelse. Om barnet var friskt skulle dopet 

förrättas i kyrkan. Carl von Linné noterade under sina resor på 1700-talet, att ”de små nyfödda 

bondbarnen fördes till kyrkan några dagar gamla och döptes i iskallt vatten” (Bringéus 

1971:63). I de högre stånden hade dopen redan på 1600-talet förflyttats till hemmen. Först 

under 1800-talet spred sig denna sed till landsbygden. Hemmadopen åtföljda av stora kalas 

öppnade väg för borgerliga familjetraditioner. När BB-avdelningar började inrättas under 

första delen av 1900-talet blev det vanligt att döpa de där födda barnen innan de lämnade 

sjukhuset. På 1940-talet börjar man åter döpa barnen i kyrkan vilket även idag är det vanliga 

(ibid. 1971).  

       I de högre samhällsklasserna hade den tillskurna ljusa dopklänningen introducerats 

omkring år 1800 (Lindström 1957:127; Wintzell 1972:51). Vid den tiden var bomull det 

dominerande materialet i kvinnomodet. Det gällde också dopdräkten (Wintzell 1972:53). Helt 

vita dopklänningar blev allmänna något senare och kom efterhand att efterbildas även bland 

allmogen (Bringéus 1971:71). Dopklänningen var lika för flickor och pojkar. Någon gång vid 

mitten av 1800-talet tycks man ha börjat markera kön med olika färg, rosa för flickor och 

ljusblått för pojkar, ett bruk som senare har kommit att dominera alla barnkläder (Wintzell 

1972:59).  

       Till de många gånger påkostade dopklänningar som gick i arv inom borgerliga släkter och 

högreståndsfamiljer hörde ofta dopmössor av tyll. Dessa var lika för flickor och pojkar och 

barnets kön markerades i stället med rosa respektive ljusblå sidenband (Bringéus 1971:73). 

Bland min egen farmors efterlämnade privata föremål fanns två dopmössor av prickig tyll. 

(Min farmor levde i allmogemiljö och hennes barn var födda mellan 1895 och 1905.) Den ena 

mössan hade fastsydda rosetter av svagt cremefärgade3  satinband, den andra hade rosetter av 

ljusblå satinband. Båda mössorna var sydda av ett helt stycke tyll som på några ställen vikts 

och fått sydda veck som bildade en tunnel där det var instoppat ett smalt satinband. Förutom 

färgen på banden kunde jag notera en annan skillnad mellan dem. Flickmössans vikningar var 

gjorda så att man fick en känsla av att den sytts av tre delar, medan pojkmössan däremot hade 

ytterligare en vikning så den verkade vara sydd av fyra delar. Det här uppfattar jag som ett 

exempel på ett övergångsfenomen. Mössorna visar skillnaden i kön både på det äldre sättet att 

skära till olika och på den nyare idén att med olika färg skilja på flicka och pojke.   

       Det kan finnas flera anledningar till att dopklänningen ersatte äldre dopdräkter hos 

allmogen. En anledning var att nya seder som började i högreståndsmiljö togs upp av lägre 

samhällsklasser för att till slut nå allmogen. Bringéus och Wintzell för fram olika teorier som 
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kan vara intressanta att jämföra. Enligt Bringéus sammanfaller i  regel den äldre kulörta 

dopdräktens försvinnande med kyrkodopens upphörande (1971:74). Wintzell hävdar att 

dopdräktens konstruktion hänger samman med hur spädbarnet var klätt. Så länge barnen 

lindades från axlar till fötter var doppåsen en lämplig ytterförpackning. När det senare blev 

tillåtet för spädbarnen att röra sig, ja då kunde man använda en tillskuren klänning (Wintzell 

1972:50f.).  

       Här tycker jag att vi kanske får ett exempel på kvinnligt respektive manligt 

forskningsperspektiv. Den kvinnliga författaren har ett mer personligt sätt att betrakta 

företeelsen. Hon ser mer till ändringen i synen på barnavård medan den manlige författaren 

kopplar ändringen av dopdräkt till platsen för dopet. När man började döpa barnen i hemmet 

behövdes inte längre några varma doppåsar. Han ser mer till det materiella. Att koppla 

ändringen av dräkten till platsen för dopet stämmer inte heller i alla delar av det sydsvenska 

undersökningsområdet. Min mor som föddes 1905 i Vittsjö i norra Skåne var klädd i 

dopklänning när hon döptes i kyrkan. När hon 1919-1920 läste inför konfirmationen och 

regelbundet besökte kyrkan, bevittnade hon en rad barndop i kyrkan då barnen var klädda i 

dopklänning. På vägen till och från kyrkan kunde man som värmande skydd utanpå 

dopklänningen nyttja de kvadratiska ylleschalar som var moderna ytterplagg på 1800-talet och 

som äldre kvinnor använde ända in på 1900-talet.  

 

Nyare dopdräkter, 1900-tal 
 

Det tidiga 1800-talets empirmode med kort liv men med något mer vidd i kjolen har jag sett 

flera exempel på från olika tider under hela 1900-talet och jag är beredd att kalla denna typ för 

den klassiska dopklänningsmodellen. När exempelvis den nye danske prinsen döptes 1999 

hade en dansk designer nykomponerat en dopdräkt av brodyr på siden i just empirstil (Svensk 

Damtidning nr 46/1999).  

       Mitt material från första delen av 1900-talet är begränsat men visar ändå vissa särdrag. 

Empirens korta liv och korta puffärmar förekommer ofta. Halsringningen avslutas med en 

rynkad krage, alternativt en smalare rynkad remsa. Längderna varierar. Bomullsvoile (en 

ganska gles vävnad av tvinnat garn) förekommer ofta liksom broderad tyll på en stomme av 

bomull eller siden. En av voileklänningarna har en bred broderad tyllkrage.  

       Dopklänningarna från 1950- och 60-talen är enkla och strama. De har lång, rak ärm och 

saknar i regel krage. Under den här perioden erbjöd HV två olika mönster på dopklänningar, 

båda av tunt linne. Den ena dräkten var den tidigare nämnda ”Livsträdet”, den andra dräkten 
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var den som fick första pris i Iduns tävling år 1955. Båda dräkterna visar på en viss påverkan 

av funktionalismen. Den förra dräkten har en antydan till rynkat liv, släta ärmar och saknar 

krage. Hela framsidan upptas av det symboliska broderiet ”Livsträdet” (se bild s.7). 

       När man kommer till 1970-talet ser man en ännu tydligare förändring inom det textila 

området. En orsak kan vara skolväsendets omorganisation. Flickskolor och realskolor var 

skolformer som försvann och därmed försvann en stor del av underlaget för HV:s förmedling 

av högklassiga broderier. HV:s broderiavdelning höll ut hela 1960-talet innan den lades ner 

(telefonintervju).  

       En annan orsak till förändringen inom textilområdet var den nya tidsandan. Det talades 

inte längre så mycket om god och dålig smak. Vissa veckotidningar började t.ex. visa 

beskrivningar på virkade dopdräkter. Det var något nytt som höll i sig in på 1980-talet. 

Tidigare hade den tekniken betraktats som lite av en vardagsteknik. Om någon försökt lansera 

virkade dopdräkter på 1950-talet hade säkert företrädare för den goda smaken talat om att 

virkning inte var en lika högklassig teknik som exempelvis knyppling. Den gången klassades 

virkad spets som imiterad.       

       För den som inte har en ärvd dopdräkt eller själv vill sy en har det allt sedan 1950-talet, 

varit möjligt att köpa en färdigsydd. Både affärer som säljer babyutrustning och vissa 

postorderföretag har  dopdräkter till ett mycket rimligt pris. För den som vill ha något mer 

exklusivt finns också den möjligheten. Eftersom inte alla församlingar har dopklänningar för 

utlåning brukar de flesta affärer som säljer dopdräkter också ha dopklänningar till uthyrning.  

Min informant Lars mor startade redan i början av 1950-talet tillverkning av 

konfektionssydda dopklänningar. På 1970-talet övertog Lars firman och han har under senare 

delen av 1900-talet varit Sveriges störste tillverkare och säljare av dopklänningar. Vid starten  

 

 

                   

                   

                   Bild 5 

 Grundmodell till konfektionstillverkad 

 dopklänning av bomullsbrodyr, designad 

                       i början av 1950-talet. Brodyren kan variera, 

 likaså vissa detaljer som rynkad krage och 

 ärmar hoprynkade vid handleden. Den här  

 modellen har jag kallat ”den klassiska”. 
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gjorde Lars mor upp en grundmodell, ”den klassiska”, som med tillägg och ändringar av vissa  

detaljer fortfarande tillverkas. Tyger och textilt material har också förnyats. Lars har beräknat  

att det vid slutet av 1900-talet totalt sålts mellan 3000 och 4500 nya dopklänningar per år i 

vårt land. Räknar man bort de volymer som sålts för uthyrning kan det ha varit omkring 2500 

barn per år, som fått en ny konfektionssydd dräkt till sitt dop. Under perioder med babyboom  

kan det ha varit ännu fler.  

        Idag finns också möjligheten att skaffa en riktigt lyxig dopdräkt. En av de få 

hemslöjdsbutiker som fortfarande finns kvar är Föreningen Svenska Spetsar i Linköping som  

år 2000 saluförde flera olika modeller på dopklänningar i tunn, fin, blekt linnebatist. En 

modell har ett rundskuret ok, övriga är helskurna. Kragen är ett hoprynkat löst krås, i form av 

en rynkad remsa. Utsmyckningen består av handknypplade spetsar. Tillklippt material med 

arbetsbeskrivning men utan spetsar kostar ca tre gånger mer än en färdig konfektionssydd 

brodyrklänning av  bomull. Då får man själv både knyppla spetsarna och sy dräkten. Dessa 

dopklänningar säljs både till privatpersoner och kristna församlingar som vill ha en fin dräkt 

att låna ut till sina medlemmar.   

       Lindström skriver i sin undersökning av äldre dopdräkter på sydsvenska museer, att 

”dopkåpor och klänningar bildade en grupp för sig som inte kunde beläggas provinsiellt” 

(1974, bil.). Enligt min uppfattning kan man under 1900-talet ibland urskilja vissa lokala drag 

tack vare Hemslöjdens insatser. Under konsthantverkets ”guldålder” på 1950-talet anställde 

de egna textilformgivare. Dekoren på de ovan nämnda dopklänningarna från Linköping är 

Vadstenaspetsar som har sitt ursprung i Östergötland.   

       En nyhet som de två allra yngsta informanterna berättat om är dopkostym till pojkar 

istället för dopklänning. De har beskrivit den som en liten vit kostym med korta ben. Den allra 

yngsta mamman hade till sin son beställt en dopkostym hos sömmerskan (telefonintervju). 

Enligt Lars fick han redan omkring 1990 i Stockholm förfrågan om just dopkostym. 

Förebilden var en vit kostym som vår nuvarande kung hade som liten prins. Själv har jag ute i 

handeln funnit en dopkostym sydd som en sparkdräkt hoprynkad vid handled och fotled. Till 

denna fanns en liten kviltad väst och en liten blå fluga i form av en rosett. Varifrån idén 

kommer har jag inte kunnat utröna. En gissning är att dopkostymen ursprungligen var tänkt 

som ett lämpligt plagg vid en icke kyrklig namngivningsceremoni.   

       Något enstaka exempel på revitalisering finns också. Vid en stor hemslöjdsutställning på 

Liljevalchs konsthall i Stockholm sommaren 1998 fanns bland annat ett rum med förmål som 

har anknytning till ceremonier. Där visades nytillverkade doppåsar från Dalarna (Hemslöjden 

nr 3/1998 och nr 6/1998). Inspirerad av utställningen sydde en ung hemslöjdskonsulent en 
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doppåse till sin dotters dop 1999. Den här nutida varianten slutar under barnets armar där den 

dras ihop med en dragsko. 

 

                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 

  

        

        Bild 6 

        Lilla Thea klädd i nysydd doppåse. 

        Här med sina föräldrar vid dopet 1999. 

 

Deltagarna i dophögtiden hade aldrig hört talas om doppåsar, så den unga mamman fick 

berätta om den i kyrkan (telefonintervju). Den här unga mammans livsstil är uppenbarligen 

påverkad av Hemslöjdsrörelsen varför det var naturligt för henne att skapa något nytt av en 

gammal företeelse.  

 

Mode, stil och smak 

Av det föregående har vi sett att dopdräkten under årens lopp har utvecklats och förändrats. 

Beror detta på en anpassning till modet eller finns det andra anledningar? Hur förhåller det sig 

till stil och smak? 

       Vad är egentligen mode och hur mycket påverkas dopdräkten av modet? Enligt Sellerberg 

handlar mode ytterst om det tidstypiska och övergående gentemot det mera tidlösa och 

varaktiga (1987:7). Det gäller inte bara tillvarons yta som kläder och frisyrer utan även en rad 

andra företeelser. Flera sociologer har lagt fram teorier om vad mode är och då relaterat till 

det moderna samhällets klasstruktur. Sellerberg menar att Thorstein Veblens teori är den mest 

etablerade. ”Varje mode börjar hos den grupp i samhället som har pengarna, hos den 

arbetsfria ’lättjans klass’. Modets attraktion ligger i att det moderna kostar. När det moderna 

efterapats och spritts till andra socialklasser måste den arbetsfria klassen ändra sin smak för 

att kunna bevara sin exklusivitet” (Sellerberg 1987:23).  
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       Vad gäller dopdräkter kan man se två skilda varianter. Dagens mode stämmer dåligt med 

Veblens teori. Under första delen av 1800-talet hade däremot dopklänningens modell tydlig 

anknytning till dammodet (Wintzell 1972:58). Iduns tävling 1955 visade prov på alla 1800-

talets olika moderiktningar (Idun nr 45/1955). Dopklänningar från omkring 1860, då 

nyrokoko och krinolin gällde för kvinnomodet, kunde t.ex. ha ett lite längre liv, vara 

urringade i halsen, ha kort ärm och mycket vidd i kjolen. En annan företeelse som tidvis 

verkat modebetonad är längden på dopklänningarna4. Antikvarie Britta Hammar på Kulturen 

har berättat att damtidningar redan ca 1850 hade mönsterbeskrivningar på dopklänningar 

(telefonintervju). Modet förr i tiden skulle skilja en överklass från mängden vilket stämmer 

ganska väl med dopdräkten. De äldre dopklänningarnas utseende anknöt i stor utsträckning till 

dammodet och övergången till nya dopdräkter började hos överklassen. Kulturens katalogkort 

på dopklänningar från 1800-talet ger intryck av att en stor del av donatorerna hörde hemma i  

högrestånds- eller borgerlig miljö.  

        Däremot tycker jag att Veblens teori i viss mån endast kan tillämpas på det textila 

material som används till dagens dopklänningar. Sidenet har alltid haft statusvärde, men på 

1700-talet var även bomull förbehållet förmöget folk (Wintzell 1972:53). Omkring år 1800 

blev bomull modernt till kvinnokläder och det gällde också dopklänningar. Ända sen dess har 

bomull under många år varit ett dominerande material. För allmogen som själv framställde sitt 

linne var bomull ett lyxmaterial som måste köpas för pengar. När man upphört med linodling 

för husbehov blev bomullen billigare än linet. Därmed höjdes linets status. Det 

dopdräktsmaterial som på 1950-talet började saluföras av HV och Hemslöjdsföreningarna var 

som regel av hellinne. Det anses vara ett mer högklassigt material också därför att det är mer 

hållbart, är stadigare till broderi och för sig bättre. Under hela tiden har bomullen dock funnits 

kvar. De material som används marginellt idag är hellinne, ja til l och med Thaisiden. Oblekt 

linne, både hel- och halvlinne (bomull i varpen), som inte alls är vitt, utan lite brunaktigt, har 

dykt upp som en nyhet under de allra senaste åren.  

       Inom konfektionstillverkningen kom bomull/polyesterblandningen på 1970-talet när den 

blivit så bra att den motsvarade förväntningarna på att vara strykfri. Idag är detta det i särklass 

mest sålda materialet. Omkring 1990 började tillverkningen av dopdräkter i polyester och 

detta material står idag för ca 20 procent av de konfektionstillverkade. Uthyrningsfirmorna 

köper helst polyester eller polyesterinblandning därför att då behöver inte dräkterna strykas 

efter tvätt. Vad privatpersoner köper beror på vederbörandes ålder och livsstil. Om en mormor 

eller farmor köper dopdräkt blir det bomull medan barnets mamma hellre väljer den mindre 

arbetskrävande och billigare bomull/polyesterblandningen (Lars). Detta kan möjligen också 
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tyda på att yngre personer är mindre statusfixerade än äldre. Det billigaste materialet är 

bomull/polyester. Thaisiden kan kosta sex gånger mer.  

       Hur har då modet påverkat 1900-talets dopdräkter? Ett sätt att undergräva tidigare mode 

är att dra tydliga gränser mot detta mode. Ett annat sätt är att med nya termer och begrepp 

markera det moderna gentemot det som varit. Denna strategi används flitigt av t.ex. 

modeskribenter (Sellerberg 1987:75). Enligt Bourdieu försöker de modehus som vill ”diktera 

modet” att dels göra förra årets mode urmodigt men de försöker också att göra de produkter 

urmodiga som lanseras av de modehus som dikterade förra årets mode (Bourdieu 1993:102). 

De här strategierna tycks inte ha använts för dopdräkter. De förefaller utgöra en nisch med få 

aktörer där ingen har behövt använda modet på det sätt som Bourdieu skildrar. När jag 

frågade Lars vad han tycker om modeberoendet hos dagens dopklänningar svarade han: 

”Dopklänningar känns inte alls modeberoende, men ibland märker man att det är det enkla 

som gäller. Första tiden var det också skillnad på vad som såldes i olika delar av Sverige. Det 

är mera utsuddat idag”. 

       Från min egen utbildning till textillärare på 1950-talet minns jag att det talades mycket 

om stil och om vad som var god smak. Att tycka om rysch och pysch och mycket volanger var 

den gången definitivt ett tecken på dålig smak. Det var rena strama linjer som gällde. Olika 

tidskrifters experter använde utan att tveka uttryck som ”god smak” och ”dålig smak” 

(Sellerberg 1987:60).  

       ”God smak” och ”dålig smak” diskuterar även etnologen Orvar Löfgren i sin artikel ”Den 

svenska rikssmaken och vardagens kreativitet”. Lite raljerade talar han om Sverige som den 

goda smakens rike. Han hänvisar till Sofia Danielsons avhandling ”Den goda smaken och 

samhällsnyttan” där hon skildrar Hemslöjdsrörelsens framväxt under senare delen av 1800-

talet (Danielson 1991). Löfgren menar att vi här möter ett avgörande skede i estetikens 

försvenskning. Handarbetets Vänner i Stockholm (HV) som grundades 1874 hade stor 

betydelse för spridningen av högklassiga broderier.  I Danielsons avhandling diskuteras HV:s 

betydelse för framväxten av Hemslöjdsrörelsen i Sverige. Det var konstnärligt utbildade 

högreståndskvinnor som gav HV dess estetiska inriktning. Dessutom hade kvinnorna tekniska 

kunskaper inom textilområdet. Danielson visar hur Hemslöjdens produkter kunde vara del i en 

strategi, för att öka familjens kulturella kapital, för delar av medelklassen under första delen 

av 1900-talet. Både Hemslöjdens och HV:s produkter presenterades och såldes genom 

damtidningar som Idun och Husmodern (Danielson 1991). Flickskolor och realskolor var 

viktiga kunder.  
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       Den svenska funktionalismen med start i Stockholmsutställningen 1930 kopplade starkt 

samman estetik med enkelhet. Det gjordes stora ansträngningar att undervisa svenska folket 

om den nya stilen. Löfgren visar i sin artikel hur företrädare för den svenska funktionalismen 

undervisade om ”den onödiga fulheten”. Det onödiga, överpyntade eller ofunktionella blev till 

det fula (Löfgren 1992:23f.). Ett resultat av denna skolning ser vi när textilformgivaren, som 

fick sin utbildning på Konstfackskolan under första delen av 1950-talet, på tal om sin 

prisbelönta dopklänning säger att ”den skulle bli så enkel som möjligt, allt onödigt skalades 

av”. Hennes dopklänning hade inte samma koppling till det rådande kvinnomodet i motsats 

till 1800-talet. Kvinnomodet vid mitten av 1950-talet påverkades fortfarande av Dior. Enligt 

Bourdieu innehade Dior legitimitetskapital därför att han lyckats åstadkomma genombrottet 

för en helt ny stil (Bourdieu 1993:100). Det skulle vara smal midja och mycket vidd i kjolen, 

gärna uthållen av tre stärkta underkjolar. Den prisbelönta strama, släta dopklänningen från 

1955 visar snarare på släktskap med den stil som rådde inom konsthantverk och arkitektur. 

         För textilt hantverk utgjorde 1950-talet en höjdpunkt i Sverige. Det hade gjorts 

allvarliga försök att sprida den legitima, erkända kulturen till en vidare krets. Det fanns med 

Bourdieus termer ett stort kulturellt kapital (jfr s.4 ; jfr även Borda/Lundin 1986:67).  Det 

fanns utländska bedömare som på 1950-talet ansåg att konsthantverket i Sverige vid den tiden 

hade en mycket hög smakstandard, så hög och jämn att den kunde jämföras med 1700-talets 

England. På 1990-talet har chefen för Svensk Form kommenterat tidsperioden med: ”Det har 

sagts att mitten av 1950-talet är en tid av balans och harmoni då funktionalismens ideal hade 

realiserats och det fortfarande fanns en tro på kvalitet, god smak och estetisk folkbildning” 

(Hult 1996:43). 

       Den dopklänningsmodell som skapades av Lars mor på 1950-talet ger också delvis 

uttryck för den tidens enkla stil (se bild 5, s. 17). I början saknade den krage eller rynkad 

remsa i halsen men det blev snart ett valbart alternativ. Från början var ärmarna raka men 

kunde snart fås hoprynkade vid handleden. Vid slutet av 1970-talet blev det mindre vanligt 

med det raka. Den rynkade kjoldelen var fastsydd vid ett kort liv (empirstil) och ett löst 

överchemisett täckte övergången mellan ok (underchemisett) och kjoldel. År 2000 fanns 

grundmodellen fortfarande kvar men med uppmjukande detaljer. Lars slutsats är att vid 

starten på 1950-talet var det lite mera av lyx med en konfektionssydd dopklänning jämfört 

med en hemsydd. Den gången syddes det mycket mera i hemmen än vad man gör idag. 

Tillverkare av klädsömnadsmönster har under senare delen av 1900-talet salufört mönster till 

dopklänningar.   
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       När man själv sydde en dopklänning var det vanligt med broderad tyll ända fram på 

1950-talet. Tyll började maskintillverkas redan år 1818. Fram till mitten av 1900-talet gjordes 

tyll av bomull sedan gick man över till syntet. Tyllbroderi har använts som en billigare 

ersättning för de dyra handgjorda spetsarna och blev därför mycket populärt. Det vanligaste 

tyllbroderiet var trädning på tyll.  

       Uppgifter om att en äldre släktings brudslöja av tyll använts till en dopdräkt dyker upp 

ganska ofta. När bruddräkten under första delen av 1800-talet blev vit återkom slöjan (den 

förekom under medeltiden) som tillbehör, nu som ett tecken på jungfrulighet. Ibland har man 

använt brudklänningen som stomme till en dopdräkt och sedan lagt slöjan eller delar av slöjan 

över. Bondeson återger följande uppteckning där en brudslöja användes redan 1860:   

 

              Åt sådane barn vars föräldrar haft bröllop så att mor haft slöja, brukade hon av denna sy dopklänning åt 

barnen. Jag kände en fru som födde sitt första barn, en gosse, 1860. Till denne sydde hon en 

dopklänning av sin brudslöja. Den gjordes lång men ärmar behövdes inte, för man brukade då reva ner 

barnets armar och händer. /…/ Denna dopklänning användes sedan åt alla barnen men banden voro 

olika, åt gossarne blå åt flickorna röda, helst ljusröda.  (Bondeson 1996:101).  

 

       Tyllen levde kvar länge. År 1966 mer än 100 år senare lät en ung mamma5 sy upp en 

dopklänning till sitt första barn. Stommen var vit bomullsbatist klädd med slät tyll. Till detta 

fogade hon sin korta, runda, broderade 60-talsslöja, dubbelvikt lite vid sidan om mittlinjen. 

Den rynkade vikningen syddes fast i sömmen mellan livet och kjolen så att ett dubbelt lager 

av slöjan täckte merparten av nederdelen (se bild 7). För den mamman som numera också är  

Mormor, har den här dopdräkten en alldeles speciell betydelse. Hon säger så här: ”Man har en 

känsla av att den har jag burit. Jag blir ju brud varje gång den klänningen kommer fram”. 

       

 

  

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                     

 Bild 7 

 Dopklänning från 1960-talet, 

 utsmyckad med en kort rund 

 brudslöja. 
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      På 1970-talet kom de virkade dopklänningarna. Att man på 1970-talet accepterade 

virkning uppfattar jag som ett tecken på att gränsen mellan konst och vardagsliv började 

uppluckras, ett tecken på vad sociologen Mike Featherstone kallar estetiseringen av 

vardagslivet. Enligt Featherstone är detta ett av postmodernismens kännetecken. I den 

postmoderna konsten syntes tendensen redan på 1960-talet (Featherstone 1994). En ung 

mamma som  år 2000 använde en virkad dopdräkt till sitt barn berättade att farmodern virkat 

den till den unga mammans dop 1974. Hon uppskattar den och hoppas att dräkten skall gå i 

arv till barnen om de en gång i framtiden vill använda den (telefonintervju).  

       På 70- och 80-talet blev det accepterat att vara traditionell men det viktiga var att man 

själv kunde välja ett traditionellt alternativ bland andra möjligheter (Sellerberg 1987:66). Idag 

handlar det om livsstil. Kläderna, talet, hemmet osv ses som tecken på den individuella 

smaken och känslan för stil. Livsstilar är inte längre knutna till specifika grupper. ”Idag finns 

det inget mode: det finns bara moden.”/ ”Inga regler, bara val” (Featherstone 1994:67). Detta 

gäller också dopdräkter. 

 

 

Dopdräktens betydelser 
 

Dopet har funnits med sedan kristendomens början. ”Den vita färgen på dopdräkten är en 

symbol för Kristus som är syndfri och helig. Den som skall döpas iklädes denna vackra dräkt 

just som en skyddsdräkt mot det onda” (Barn & familj, nr 3/1999, cit. Domprost Per Olof 

Sjögren, Göteborg). De äldsta vittnesbörden om att spädbarn döpts är från omkring år 200. 

Enligt Martin Luthers förklaring i Stora Katekesen skall man leva i sitt dop (Persson 

1989:30). Detta hänger samman med att dopklänningen är lång. Att leva i sitt dop tolkas som 

att dopet är något som den döpte skall växa i, man skall växa i sin dopdräkt. Rent symboliskt 

är det viktigt med en dopklänning (prästen Ulla-Britt). Vad är det då för dopdräkter som 

används idag? På den frågan svarade Ulla-Britt: 

 

          Det finns egentligen tre olika varianter: de som har en släktdopdräkt, de som köpt en ny och de som lånar  

          av kyrkan. De som har en släktdopdräkt berättar alltid om den, det talar vi alltid om i sakristian, det här vill  

          man berätta. Man talar om att den och den har ägt den, och den och den har sytt den, det kan vara mormors  

          brudslöja. /…/ Det händer också att man har en alldeles ny dopdräkt, det bor en man här som säljer   

          dopdräkter. /…/ Kyrkan har fått flera olika dopdräkter som vi lånar ut. Det finns familjer som har fyra, fem  

          barn som har lånat hela tiden. Då är det ett sätt att ärva i kyrkans tradition och jag ser det som något  

          väldigt fint. Jag tycker att det är en fin tanke att man lånar kyrkans (Ulla-Britt).  
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Som vi sett i inledningskapitlet kan det från de olika familjernas sida finnas ett stort 

engagemang i en speciell dopdräkt och då är det ofta en ärvd sådan.  För andra blir det en ny 

dräkt medan andra åter föredrar att låna.  Enligt svenska kyrkans hemsida har de flesta 

församlingar en dopklänning som man kan låna. Bringéus undersökning från 1968 visade att 

64 procent av landets församlingar den gången erbjöd möjligheten (Bringéus 1971:75). Vid 

intervjun med dopdräktstillverkaren Lars har jag förstått att det dessutom är ganska vanligt 

med uthyrning. Han beräknar att ca 20 procent av hans försäljning går till uthyrningsfirmor. 

Han brukar rekommendera att inte hyra ut dräkterna mer än 10 – 12 gånger. Det skulle betyda 

att många barn döpts i en hyrd dopdräkt.  

       Bland mina informanter finns ingen som låtit döpa sitt barn i en hyrd dräkt. Det bör vara 

rimligt att anta att dräkten inte har lika stor betydelse för dopfamiljerna om man hyr en dräkt, 

såvida man inte hyr av ekonomiska skäl. Det verkar som om man undviker att nämna att det 

går att hyra en dopdräkt. På svenska kyrkans hemsida står ingenting om den möjligheten. Det 

är bara Bringéus som berör företeelsen. ”De som hyr dopklänningar anses representera skilda 

samhällsgrupper, även om affärerna framhåller att de mera traditionsbundna familjerna som 

regel använder dopklänningar som gått i släkten” (Bringéus 1971:75). 

       För dem som använder dopdräkten kan den ha stor betydelse. Susannes yngsta barn 

döptes  nyligen i en gammal släktdopdräkt. Hon sade så här om den: 

 

          Den var viktig tycker jag. I och med att vi använt en släktdopdräkt, de andra barnen är döpta i den, jag är  

          döpt i den och min bror är döpt i den och min mamma är döpt i den. Så det tyckte jag var jätteroligt att  

          kunna ha den också. Den är ganska liten och därför har vi döpt dem ganska tidigt bara för att kunna ha  

          den dopdräkten. /…/ Vi har den inte hemma utan det är en kusin till mamma som har den hos sig och lånar  

          ut den till släkten, till dem som vill ha den. Man vill gärna att den skall hålla så att mina barn, om de vill  

          döpa sina barn, att den finns kvar då (Susanne). 

 

Elisabet som på 1940-talet sydde en dopdräkt med tanke på egna barn, men fick vänta länge 

uttryckte sig så här: 

 

        Det allra ledsammaste var väl att jag kanske inte skulle få barn själv /... Jag tyckte det skulle vara höjden att 

få uppleva att ett eget barn skulle döpas i den. /…/ Men det såg dåligt ut. Det dröjde sju år innan vi fick 

nån. Att sedan se mitt barnbarn döpas i den klänningen som jag hade sytt en gång /... det var ännu mer 

underbart än när de egna döptes. Och när den tiden kommer så hoppas jag innerligt att hon skall gifta sig 

ordentligt och få barn som skall döpas. Det är väl vad alla föräldrar önskar sig. Och längre än så kan man 

inte tänka. /…/ Jag tycker att dopklänningen är en tradition som skall gå i arv, man är ju lyckligt lottad som 

fått ett barn, till och med två. Jag skänker ju henne en tanke, moster Ida som har knypplat spetsarna, hon 
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som aldrig fick några barn själv, inte var gift. Hon var en underbar gammal tant, helt vithårig och alltid så 

snäll och vänlig. Så jag minns henne med glädje (min kurs.).  

 

Som jag ser det kan en dopdräkt ha flera olika betydelser utöver den teologiska. För den unga 

mamman var det viktigt att få använda den släktdopdräkt som både hon själv och hennes 

närmaste använt. Den blev en länk bakåt men hon såg också framåt när hon uttryckte en 

önskan att dräkten skulle hålla tills hon en gång får barnbarn. 

       Elisabet, som för många år sedan själv sydde en dopdräkt, kopplade den starkt till sin 

önskan att få egna barn och barnbarn, att dräkten skulle gå i arv till hennes efterkommande. 

Hennes berättelse visar på ett starkt engagemang. Att få barn och barnbarn var något oerhört 

viktigt för henne. Som kontrast till den egna situationen visade hon på den äldre släkting som 

knypplat spetsarna men som själv aldrig fick några barn. Här ser jag paralleller till de 

erfarenheter etnologen Åsa Ljungström gjorde vid en dokumentation av hemslöjdsföremål. 

Hon visar hur intervjupersonerna inför vissa föremål förmedlat känslomässigt laddade 

minnesbilder. Ett föremål kunde bli en nyckel som öppnade för en inspirerad skildring av dels 

personliga erfarenheter, dels glimtar av andras. Ljungström talar om ”erfarenhetsberättelser" 

just på grund av intensiteten i framförandet och för att det kom efter en liten paus som 

signalerade något särskilt. Hon gör också erfarenheten att barnlösa kvinnor påpekar sin 

barnlöshet till och med när de har fosterbarn och de inte alls hade behövt nämna förhållandet.  

Ljungström avslutar med följande rader: ”Med tingen som nycklar kan man ge människor ett 

tillfälle att släppa fram minnen, känslor och stämningar, som vi knyter till föremålen i den 

värld, där människor lever tillsammans som kulturvarelser” (Ljungström 1990). 

          

Att låta döpa sitt barn 

Uppgifterna i inledningen att 100 procent av barnen i min hemförsamling döps, avviker något 

från landet i sin helhet6, men siffrorna visar att en stor del av Sveriges befolkning vid något 

eller några tillfällen har kommit i kontakt med företeelsen dop och dopdräkter.  

       Av de unga föräldrar jag intervjuat brukar ingen gå regelbundet i kyrkan. Enligt den 

intervjuade prästen står förrättningarna dop, bröllop och begravning för 30 procent av 

kyrkobesöken i församlingen. En mamma sade så här: ”Jag brukar inte gå i kyrkan, men det 

händer. Jag gick faktiskt på julottan förra julen. Så det blir om det är något speciellt, en 

speciell högtid, /… och så naturligtvis bröllop och dop och konserter. Men det blir inte av 

annars” (Susanne). 
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       Att döpa sitt barn i kyrkan tycks trots bristen på kyrklig anknytning och oberoende av 

social hemvist, vara något självklart för de flesta. ”Det hör till att döpa sina barn. Det känns 

bra” (telefonintervju). 

 

     En fin tradition är det. Det kändes rätt på något sätt. Både jag har blivit döpt och min man har blivit döpt. Det   

     där om man är kristen eller ej, jag vet inte riktigt. Om det nu är så att det stämmer som de säger så känns det      

     rätt att döpa honom … om Gud finns och allting har varit som de säger. Då tycker jag att det känns bra      

     (Susanne).  

 

Elisabet som hör till de äldsta av informanterna gav uttryck för följande mening: 

 

     Ja, jag tycker det är en tradition som man vill att barnen skall följa. Sen får de ta ställning när de blir vuxna,  

     Men nog tycker jag att de skall tillhöra svenska kyrkan och sen bestämma själv. /…/ Tyvärr döptes inte min  

     guddotters barn. De är inte döpta någon av dem, till min stora sorg och mormors stora sorg. Men det var inte  

     modernt då på 70-talet (Elisabet). 

 

Som präst gav Ulla-Britt följande förklaring: 

 

Jag har varit på två dopsamtal igår och föräldrarna säger att vi vill ge dem det bästa och de tycker att kyrkan, 

att Gud är det bästa. En annan sak som jag hört många gånger men först under de senaste två, tre åren är att 

de tycker mycket om det här när man gör korstecknet på din panna, på din mun och på ditt hjärta, att Gud 

bevarar dina tankar, ord och gärningar, att man bevaras från det onda. Det är så mycket ont i världen och 

dopet är liksom ett skydd. Det är lite nytt. Förr tänkte man nog mera på att det var en namngivning eller att 

man ville döpa för att man var kristen (Ulla-Britt).  

 

Kanske låter jag hädisk om jag säger att det inte tycks vara så stor skillnad mellan dagens 

människor och de som levde på 1700- och 1800-talet. Att skydda de små hjälplösa barnen har 

alltid känts naturligt. Förr var man övertygad om att det att fram till dopet gällde att skydda 

barnen från onda makter och från att bli bortbytta (Lindström 1957:93f.). Ett sätt var att lägga 

stål i svepet (Bondeson 1996:102). En av mina informanter har berättat att det i hennes släkt 

finns en gammal doppåse från 1800-talets Småland där man funnit ett insytt bibelord just som 

ett skydd för den odöpte (telefonintervju).   

       Idag känner många människor att världen är ond och prästen Ulla-Britts erfarenhet visar 

på att dopet år 2000 kan upplevas just som ett skydd för barnen.  
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Traditioner 
 

Dopet är fortfarande en kristen handling men nästan alla de intervjuade talar idag om dopet 

som en tradition. Dopet har blivit ett tillfälle att introducera den nya familjemedlemmen bland 

släkt och vänner. Det är också det första evenemang under livet där en människa får vara 

huvudperson. Den yngsta intervjuade mamman berättade med förtjusning att den präst som 

döpt hennes dotter även gick runt i kyrkan och visade upp barnet för varje bänkrad med 

besökare. Att då ha en speciell dräkt poängterar ytterligare barnets särställning. Den här 

mamman hade köpt en ovanligt påkostad dräkt till sitt barn och hon kommenterade det med 

orden att ”det var det värt” (telefonintervju).  

       Efter dopet är det vanligt med dopkaffe eller dopkalas. Här kan man konstatera att det 

skett en förändring av traditionen. När mina och jämnårigas barn döptes på 1970-talet 

samlades enbart den närmaste släkten efteråt och vi rymdes i hemmet. Vid dagens barndop 

har det blivit vanligt med en större mottagning efter dopakten där förutom släkten även 

ungdomarnas vänner med småbarn finns med. Prästen Ulla-Britt förklarar fenomenet på 

följande sätt: 

 

Ja, det är ofta stora dop och man hyr församlingshemmet till dopkaffe t, det kommer mycket folk. /…/ Jag tror  

att det också betyder mycket med traditioner därför att det ger en styrsel i tillvaron. Det blir en chans för    

      familjerna att träffas. Kanske de inte är gifta utan de har dopet som första stora familjesläktträff och    

      kompisarna kommer dit och har sina barn med sig. Jag har en känsla av att det är en lite mer opretentiös  

      fest, det behöver inte bli så där kostbart som det kan bli när man skall gifta sig. /…/ Jag märker att oftast blir    

     dopet ännu mer betydelsefullt om de aldrig haft någon sån där släktfest tillsammans (Ulla-Britt). 

 

En av informanterna berättade glatt att de varit 68 personer i församlingshemmet efter 

dopakten (telefonintervju). 1800-talets dopkalas bland välbärgade har återuppstått och fyllts 

med nytt innehåll. Den dopklänning som barnet bär kan betraktas och beundras på nära håll. 

Etnologen Jonas Frykman visar i sin artikel ”Livet är en fest” hur den starka betoningen vid 

firande ligger på livscykeln och hur yngre människor har fått öva sig i firandets konst. Han 

konstaterar att ”aldrig har sederna som knutits till livets övergångar varit rikare” (1992:67).  

       Förr var namngivningen en viktig del av dopet. Ett exempel är det dopritual som gällde 

fram till 1811, där prästen tre gånger skulle fråga faddrarna om barnets namn (Bringéus 

1971:76). Att välja namn har följt traditionella regler. Man döpte efter äldre släktingar enligt 

ett bestämt schema. Denna tradition stod sig i många hundra år fram till slutet av 1800-talet. 

Antalet namn som användes växte då hastigt. Idag följer föräldrarna modets växlingar utan att 
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tänka på det. Det finns tydliga ”förnamnsgenerationer”.  Bland småbarnsföräldrar kan man 

urskilja olika modekollektiv. Det har t.ex. visat sig att arbetarbarn och medelklassens barn 

ofta får olika modenamn (Sellerberg 1987).  

       Idag kan föräldrar välja mellan att vara moderna eller traditionella.  Enligt flera författare, 

exempelvis Glassie skall begreppet tradition hela tiden ses i relation till förändring. Vi 

påverkas av och tar till oss delar av andras kulturmönster (jfr Sydhoff 1992). Giddens 

uppfattning att tradition inte har så stor betydelse i vårt nutida samhälle kan ställas mot  

prästen Ulla-Britts kommentar att ”traditioner ger en styrsel i tillvaron”.  

 

Identitet – släkt 

En dopdräkt kan vara en sammanhållande länk som kan visa på kontinuitet och samhörighet 

inom släkten. Ett uttryck för detta utgör seden att brodera in namn och årtal för de barn som 

döpts i dräkten. När släkten är utspridd över ett större geografiskt område kan just dopdräkten 

bli en anledning till släktkontakt (Wintzell 1972:54f). Idag när vår identitet inte längre är 

självklar blir dopdräktens broderade namn ett synligt bevis för var man hör hemma. De isydda 

namnen bidrar också till att ge dräkten större möjligheter att bli bevarad. Även om ingen 

längre minns när den började användas finns detta tydligt dokumenterat. Inför framtiden 

ställer jag frågan hur det kommer att bli med de sydda namnen när allt färre i vårt land kan 

brodera för hand. Kulturen i Lund fick nyligen en förfrågan om hjälp från en familj som 

skulle använda en gammal dopdräkt med isydda namn. Det fanns inte längre någon i familjen 

som kunde brodera. För omkring 30 år sedan deltog jag i en diskussion om var namnen på en 

gammal dopdräkt skulle placeras. En ung pappa menade att vi inte behövde tänka på att det 

skulle finnas plats för kommande generationer eftersom han tvivlade på att de skulle komma 

att döpa sina barn. Under de senaste tre åren har den mannen fått två barnbarn och båda har 

döpts.  

      Prästen Ulla-Britt har berättat om en annan identitetsstärkande företeelse som förekommer 

hos vissa familjer när de har med sig en egen dopskål. Den kan vara av glas eller silver eller 

något annat material där man kan gravera in namn. Skålen ställes i dopfuntens silverfat och så 

har man dopvattnet i den egna skålen. Det här kan vara ett sätt att stärka grupptillhörigheten 

och därmed identiteten.  

       De här två exemplen kan jämföras med arkitekten och forskaren Mats Widboms artikel 

”Limagårdar” där han visar på att nästan alla gamla släktgårdar, antingen de har bevarat den 
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gamla stilen eller moderniserats hårt, har det gemensamt att man på väggen har en inramad 

ägolängd. Den tycks vara en viktig länk mellan individen, släkten och gården (1992:174f).  

       Dopet kan också ses som ett tillfälle att bygga upp och stärka sin subjektiva identitet. Att 

bjuda in släkt och vänner till dophögtiden kan vara ett sätt att få gensvar och sympati och 

därmed stärkt egenvärde.  Den unga mamman som hade köpt en dyrbar dopklänning till sin 

dotter upplevde det som vi sett otroligt positivt att prästen gått runt och visat upp barnet i 

kyrkan. Hennes uttalande tyder på att hon var mycket nöjd med att ha lyckats finna en 

dopdräkt som var något utöver det vanliga. ”Den var gammeldags med broderade blommor” 

(telefonintervju). Säkert upplevde hon sig ha stärkt både den identitet hon upplevde själv och i 

viss mån den hon tillskrevs av andra (jfr Svensson 1997:42). 

       De flesta av mina informanter är kvinnor och av tradition har det legat nära till hands att 

betrakta dop och dopdräkt som en mera kvinnlig angelägenhet. När det gäller manligt intresse 

för dopet säger prästen Ulla-Britt: ”Det kan vara någon pappa ibland som säger att jag gör det 

mest för min frus skull. Men det är ytterst sällan.” Hon fortsätter: ”Jag tycker att 

engagemanget från pappornas sida är mycket, mycket starkare än det var förr. /…/ På 1970-

talet ringde mammorna och beställde. /…/ Idag är det ofta papporna som ringer och beställer 

dop och pratar om allting” (Ulla-Britt).  

       Min bedömning är att prästen Ulla-Britts församling domineras av medelklass. Etnologen 

Lissie Åström har ägnat sig åt genusforskning och gjort intervjuundersökningar av både 

kvinnor och män inom olika sociala skikt. Förr baserades kvinnors identitet i stor utsträckning 

på deras vårdande insatser. Åström menar i sin artikel ”Kvinnor som gränsgångare” att 

medelklasskvinnor med hög utbildning och välavlönat arbete ställer större krav på sina män 

vad gäller medverkan i arbete med hem och barn. Dessa kvinnor är också angelägnare att dela 

ansvaret för vårdnaden av barnen ju högre ställning de har i yrkeslivet. För dessa kvinnor har 

det blivit mer accepterat att ”öppet tillämpa inte bara en relations- utan också en 

prestationsbetonad identitetsstrategi”. Åström har funnit att dessa dubbla identiteter mera 

tycks förstärka än motverkar varandra (Åström 1997:98ff.). 

       Vad gäller männen visar Åström att många unga män som aktivt deltar i omvårdnaden av 

sina barn finner att detta också berikar dem. Att i likhet med kvinnorna ägna sig åt vård och 

omsorg om barn verkar identitetsförstärkande också på männen. Från intervju-

undersökningarna har Åström vidare gjort den erfarenheten att unga män försöker ge sina 

omsorger en manlig prägel och att de själva vill bestämma utformningen av sin medverkan 

(1997:104f.). Etnologen Charlotte Hagström konstaterar i sin avhandling ”Man blir pappa” att 

skillnaden i förhållandet till faderskapet mellan fäder från olika socialgrupper verkar vara 
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obetydliga (Hagström 2000:192). Att engagera sig i sina barns omvårdnad innebär tydligen en 

förstärkning av identiteten för både kvinnor och män. I många fall pendlar båda könen idag 

över den traditionella genusgränsen och detta tycks vara en fördel för båda. Det tycks inte 

längre spela  så stor roll om det är mamman eller pappan som ringer prästen och avtalar om 

dopet.                                                                                                                                                         

 

Ritualen 

Barbro Blehr definierar deltagande i ritualer, ”som att ge sig hän, att helt och fullt koncentrera 

sig på det som är i fokus i den verksamhet man ansluter sig till” (1995:109). Vidare menar 

Blehr att man borde vara mer koncentrerat närvarande ju mer man själv är aktiv (1995:118). 

        Huvudsyftet med dopdräkten är att använda den vid den högtidliga dopritualen. Att ha en 

speciell högtidsdräkt drar till sig blickarna och visar deltagarna vem som är huvudperson. Vid 

ritualen har det skett en tydlig förändring under senare år. Den dopordning som antogs vid 

1986 års kyrkomöte ger möjlighet för föräldrarna att medverka i mycket större utsträckning än 

tidigare (Bondeson 1996:213ff.). Enligt prästen Ulla-Britt är föräldrar idag mycket mer 

delaktiga och aktiva i ritualen: ”Nu på lördag har jag tre dop och alla föräldrarna är 

engagerade att hälla i dopvatten, i tackbönen, i texten, Markustexten, men också i förbönen. 

Det är ju djupt kristna texter.” 

       Platsen för dopet är i regel kyrkan, antingen i samband med högmässan eller vid en 

separat dopgudstjänst. Enligt prästen Ulla-Britt vill de flesta ha en separat dopgudstjänst. 

”Dels är det så många dop att de helt enkelt inte får plats i den ordinarie gudstjänsten, dels vill 

många ha det privat. Jag känner mer och mer en privatisering /.. men inte i någon negativ 

betydelse”. Susanne menade: ”att det känns mer familjärt med ett privat dop. Nu var det tre 

som döptes samtidigt, men det kändes ändå som om dopet var huvudsaken. Ja, det kändes 

bättre”. Dopritualen kan upplevas mycket olika av de agerande. En ung mamma tyckte att det 

blev stressande under akten därför att babyn blev ledsen och skrek när prästen fuktade hennes 

huvud (telefonintervju). För en annan mamma blev akten i kyrkan en helt annorlunda  

upplevelse: 

 

     Dopakten i kyrkan var en jättefin stund. Det var så fint också att prästen hade gjort oss delaktiga i dopet. Min                      

     man läste en förbön. Så var det en annan mamma som läste en bön och så var där ytterligare en pappa som    

     hällde upp dopvattnet. Det känns roligt att få delta i det. /…/ Det var liksom barnens högtid också. De barnen       

     som var gäster de fick gärna komma fram till dopfunten när hon skulle döpa. Så att de kände sig delaktiga,    

     annars så kan det lätt bli så att det är jobbigt för barnen att sitta stilla. /…/ Höjdpunkten var när vi skulle lägga     
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     våra händer på  hans huvud, jag tror att det var strax efter att hon hade döpt honom, och hela familjen fick      

     göra det och  faddern också  (Susanne). 

 

Prästen gör idag mycket mera med barnet. I det moment som kallas Välkomnande lyfter 

prästen numera upp barnet inför församlingen så att deltagarna också får möjlighet att 

välkomna barnet i den nya gemenskapen. En informant har tidigare berättat om hur prästen i 

detta sammanhang gick runt i kyrkan och visade upp barnet som bar en dyrbar dopdräkt. Jag 

tror att prästens agerande och engagemang också har stor betydelse för hur deltagarna 

upplever dopakten. Så här beskrev prästen Ulla-Britt själv hur hon upplever ett barndop:  

 

     Att döpa barn är självklart väldigt roligt, det är en glad högtid på alla sätt. När man ser in i de här barnens  

     ögon så är det ju precis som ett djup, det är som att se in i Guds ansikte på något sätt, tycker jag. För att döpa       

     ett barn det är ett sakramente, det känns att det är något heligt. O, jag tycker att det är fantastiskt att döpa     

     barn. Man känner sig glad och ren och uppfylld av det här och vi som är med, ögonen är ju tårade och mina  

     ögon är lika tårade som alla andras. Föräldrarna som skall läsa böner gråter många gånger, därför att det  

     berör oss så. Det är så nära livet (lätt redigerat). 

 

Blehr ställer frågan hur man belägger påståenden om deltagande i betydelsen engagemang 

eller känslor. Med vilka tecken visar människor för varandra att de är engagerade eller hur 

försöker de visa vad de känner? Ett sådant tecken är själva koncentrationen: blickarna som 

riktas åt samma håll (1995:125). Hon citerar den amerikanske socialantropologen Bruce 

Kapferer (1986) som menar ”att det är möjligt att förenas i en och samma upplevelse just i 

ritualer, därför att dessa verksamheter för samman och transformerar det specifika och det 

universella” (cit. i Blehr 1995:126). Blickarna riktas mot barnet i sin vita dopdräkt.  

       Att ha en klump i halsen är ett uttryck för att man är rörd. Vid just dopakten är det inte 

nog med klumpen i halsen. Många gråter öppet och enligt min uppfattning är det i allra högsta 

grad legitimt att i den här situationen visa vad man känner. ”En ritual kan skapa ett tillstånd 

av djup samhörighet som upphäver det vardagliga livets sociala skrankor” (Klein 1995:10f). 

Detta kan vara en viktig faktor för barndopets fortlevnad. 

        Att vilja ha ett privat dop tror jag har mycket att göra med att det blir en större 

koncentration till dopet från alla deltagarna. Man kan lättare visa vad man känner. Det är 

ingen som kommit till kyrkan av någon annan anledning och kanske viskar med bänkgrannen 

och därmed stör det som skulle vara höjdpunkten i ritualen. 
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Dopdräkten – ett tidlöst föremål? 

Min uppfattning är att dopdräkten är ett alldeles speciellt föremål som inte följer samma lagar 

som de flesta andra föremål. Den tycks inte påverkas av den konsumtionskultur som innebär 

att dagens människor konsumerar olika produkter i allt större utsträckning 

(Featherstone,1994:72). Det verkar inte finnas något stort behov av att köpa en ny dopdräkt 

till varje barn. Dopdräkten är ett föremål som jag sällan sett i reklamen. Den tycks vara 

mindre känslig för modeväxlingar och inte heller blir den omodern som andra plagg. Det som 

tidigare varit modernt kan komma tillbaka på olika sätt. Det nostalgiska kan bli attraktivt. 

Många känner sig rotlösa och söker en fast punkt i tillvaron (Sellerberg 1987:109). Det här 

kan vara en anledning till varför en dopdräkt inte upplevs som omodern.  

       En dopdräkt utsätts inte heller för kulturell förslitning på samma sätt som en 

brudklänning kan göra. En brudklänning följer modet. Den kunde förr färgas för att användas 

som festklänning. Den kunde också sys om till just en dopdräkt för att symboliskt knyta 

samman generationerna (Wintzell,1972:54). En dopklänning sys inte om till något annat 

(telefonintervju). I ”Tingen och tidsandan” skriver Orvar Löfgren bl.a. om tingens åldrande 

och livshistoria. En dopdräkt utsätts inte för det som Löfgren kallar en ”töntifiering”. Andra 

föremål kan råka ut för detta när de blivit omoderna och satts undan som obrukbara. Kanske  

de senare laddats om och blivit till kitsch eller rent av antikt samlarobjekt (1990). Dopdräkten 

är ett föremål som istället kan representera en annan tid. Dopdräkten kan bli vad Löfgren 

kallar ”en livshistorisk stödjepunkt. Med åldern förankrar man sitt eget liv både i historien och 

i framtiden” (1990:201). Jag tolkar det som att en släktdopdräkt kan berätta livshistoria om 

tidigare generationer samtidigt som den också kan förknippas med förhoppningar inför barn 

och barnbarn (jfr s. 25f.). Dopdräkten som företeelse har livshistoriskt djup.  

       Etnologen Ulla Brück menar att föremålen bara är intressanta när de säger något om 

människan (1995:107). Hon ställer bl.a. frågan hur man kommer att förstå vårt samhälle om 

några hundra år. Kommer det bland de utvalda museiföremålen från vår tid att saknas det som 

vi upplever som typiskt för vår existens (Brück 1995)? Kanske dopdräkten kan vara ett sådant 

föremål. I dag tycks museerna sakna dopdräkter från större delen av 1900-talet.  
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Slutdiskussion 

Många svenska familjer äger idag en dopdräkt. Åldern kan variera från 1800-tal till 2000-tal. 

Den har skapats på olika sätt. Gemensamt är att det krävts kreativitet på olika nivåer. Den som 

varit med om att skapa en dopdräkt har ofta en stark känslomässig koppling till den. Att 

Hemslöjdsrörelsen och HV har arbetat för en höjning av det Bourdieu betecknar som 

kulturellt kapital, har satt sina spår. Smakfostran i funktionalistisk anda var en viktig del i den 

textila utbildningen. Bland dopdräkter från den perioden har vi också sett exempel på 

inspiration från gamla allmogebroderier. Svenskt folkligt vitbroderi tål att jämföras med 

Glassies skildring av nutida folkkonstnärers produkter i Turkiet (Glassie 1999:51ff.).  

       Många släktdopdräkter vårdas ömt. De har en historia, de kan hjälpa till att stärka 

identiteten. Som kontrast finns också dopdräkter som av olika anledningar ingen tar hand om.  

       Som vi sett har dopdräkten förändrats en hel del under århundradenas lopp. 1600- och 

1700-talets doppåsar och dopsvep blev under 1800-talet ersatta med dopklänningar. 

Meningarna är delade om orsaken. Själv tycker jag att det mest rimliga är nya metoder inom 

barnavården, då man slutade linda barnen i kombination med det faktum att nyheter på den 

tiden spred sig från de högre samhällsklasserna ner till så kallat vanligt folk. 1800-talets 

dopklänningar visar ett tydligt samband med kvinnomodet i högre stånds- eller borgerlig 

miljö.   

       I mitt material har jag funnit att de flesta dopklänningar från första delen av 1900-talet är 

”den klassiska” med kort liv och kort puffärm, alltså den stil som var modern i början av 

1800-talet. Vid mitten av 1900-talet ser man en tydlig påverkan av funktionalismen med enkla 

raka modeller utan krage och med lång, rak ärm. Under hela senare delen av 1900-talet utgör 

de konfektionssydda dräkterna en allt större del. Från att ha påverkats av dammodet under 

1800-talet tycks 1900-talets dopdräkter således mera leva efter andra förutsättningar, som 

konsthantverk och arkitektur. Vid mitten av 1950-talet dominerades hela västvärldens 

dammode fortfarande av Dior. Själv ser jag 1950-talets förenklade dopdräktsmodeller mera 

som en nationell företeelse, som dels var ett resultat av HV och den svenska Hemslöjds-

rörelsen och dels som en påverkan från funktionalismen. Materialet kan dock ibland visa på 

modetendenser.  

       Själva dopdräkten kan ha flera olika betydelser. Det äldsta kristna dopritualet föreskrev 

vit linneklädnad för den som skulle döpas. Att dräkten idag är för lång är en symbol för att 

den döpte skall växa till i den kristna tron. För de familjer som har en släktdopdräkt verkar 

denna ha stor betydelse som traditionsbärare men också som en viktig faktor i 
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identitetsbygget. Den som själv har sytt en dopdräkt tycks uppleva detta ännu starkare. Att 

skaffa en släktdopdräkt med tanke på framtiden är inget som enbart hör till det förgångna. Det 

har informanter berättat att de gjort också år 2000.  

       Numera innebär dopet att man blir medlem i Svenska kyrkan, men de flesta informanter 

har hänvisat till att dopet snarare är en tradition som man vill följa. Har man en 

familjedopdräkt är det viktigt att få använda den. En ung informant konstaterade kort att "det 

är självklart att döpa sina barn, det hör till att döpa i kyrkan". Prästen har funnit att unga 

föräldrar på senare tid också börjat betrakta dopet som ett skydd i en ond värld.  

       Informanterna har talat mycket om traditioner. Tvärt emot vad Giddens menar vill jag 

påstå att traditioner har stor betydelse för dagens unga människor. De kan ge styrsel i 

tillvaron, men traditioner bör hela tiden ses i relation till förändring. Nytt kommer till. Ett 

exempel kan vara de stora dopkalas som blivit mer och mer vanliga under de allra senaste 

åren. Att få en anledning till samvaro och umgänge med släkt och vänner kan vara 

identitetsstärkande. Männen tycks också engagera sig i mycket större utsträckning än tidigare. 

Företeelser i samband med dopet bekräftar vem man är och stärker identiteten. Att ha sitt 

namn på en familjedopdräkt kan visa var man hör hemma i en annars rotlös tillvaro. 

        Att se barnet i en speciell dräkt ger förväntningar hos deltagarna inför den stundande 

ritualen, där föräldrarna numera deltar aktivt. De känner sig mer delaktiga när de tänder 

dopljus, häller upp dopvatten eller läser en bön. De flesta vill idag ha ett privat dop utanför 

den ordinarie gudstjänsten, vilket ger en större koncentration till själva dopritualen. Denna 

kan bli en starkt förtätad upplevelse.  

       Vårt moderna samhälle betecknades redan för 50 år sedan som sekulariserat. Även för 

icke troende kristna är det ändå för många fortfarande en självklarhet att låta döpa sina barn. 

Att hålla fast vid barndopet kan ge en trygghet som många saknar i det moderna samhället. 

Dopet är djupt rotat hos oss. För många människor är det en självklarhet som man inte 

ifrågasätter. Föremålsgruppen dopdräkter har alla förutsättningar att finnas kvar under många 

år framåt i tiden. 
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Noter till Dopdräkter 

 

1
    Doppåsar och dopsvep var äldre varianter som i allmogemiljö på vissa orter levde kvar ända till slutet av  

1800-talet.  
 
 
2
    Under kristendomens första århundraden gick dopet till så att den som skulle döpas helt doppades ner i 

vattnet. När barndop blev det vanligaste infördes dopfuntar, varav de äldsta bevarade i Sverige är från 1100-talet. 
De äldre dopfuntarna i vårt land är därför så stora att det gick att helt sänka ner det nakna barnet i vattnet (Barn 
och familj nr 3/1999). Under 1500-talet gick man över till att endast vattenbegjuta huvud och skuldror. I 
kyrkohandboken från 1693 fastslog man att prästen endast skulle begjuta barnets huvud (Bondeson 1996:79ff.).  
 

 

3
    Satinbanden har med all säkerhet från början varit rosa, under årens lopp har de ändrat färg.  

 

 

4
    En annan företeelse som tidvis verkat modebetonad är längden på dopklänningarna. Karin Blomqvist vid 

Malmö museum har funnit att dopklänningarna i deras samlingar från tiden fram till omkring 1880 är 75-85 cm 
långa. Då blev det modernt med 100 – 130 cm långa dopklänningar (Blomqvist 1971:46). Det här 
överensstämmer inte helt med det material som finns på Kulturen och vad jag funnit hos privatpersoner. 
Kulturen har exempelvis en gammal dräkt som är 115 cm lång från tiden 1830-40. I mitt material från första 

delen av 1900-talet, varierar längderna mellan 85-120 cm. De dopklänningar jag sett från senare delen av 1900-
talet har med få undantag varit strax över 100 cm långa. Gemensamt för alla dopklänningar är att de är för långa 
för det lilla barnet.    

 

 

5
 
   Den här kvinnan hade fått veta vad jag skrev om så hon frågade mig om jag ville se den dopdräkt som hon 

låtit sy och där hon använt sin brudslöja. På så sätt blev hon min informant. 

 

6
   Enligt uppgifter från Svenska Kyrkans Informationsservice i Uppsala för år 1999 var 83,5 procent av 

befolkningen medlemmar i svenska kyrkan och samma år döptes 75,1 procent av barnen. Andelen döpta barn har 
under de senaste 30 åren pendlat mellan 71,7 och 80,6 procent. 
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Bilder 

Omslagsbild: Gammal släktdopdräkt från 1891, här använd 1970. Foto: Einar Liljeqvist. 

Bild 1: Skiss av dopklänningen ”Livsträdet” från Handarbetets Vänner. 

Bild 2: Lindat Jesusbarn från bonadsmålning 1831. Foto: Einar Liljeqvist. 

Bild 3: Doppåse från Helsingborgs museum. Foto: Einar Liljeqvist.  

Bild 4: Doppåse och dopmössor från Vikens församling. Foto: Einar Liljeqvist. 

Bild 5: Konfektionstillverkad dopklänning från senare delen av 1900-talet. Foto: Einar Liljeqvist. 

Bild 6: Lilla Thea i nysydd doppåse 1999. Foto: Jenny Hedberg. 

Bild 7: Dopklänning från 1960-talet, utsmyckad med en brudslöja. Foto: Einar Liljeqvist. 
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