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    Utgåva 3.  2019-07-06 

En dopklännings historia 1909 - 2007 

 
I en av våra garderober hänger en dopklänning som är över hundra år. Den 

användes första gången 1909 och har sedan använts på minst 10 dop sedan 

dess inom släkten. Senast den användes var 2007. 

Beskrivning av dopklänningen 

 

Den är troligen tillverkad 1908. En av produkterna hos AB Linnesöm. Den har 

befunnit sig på ett flertal ställen: Flen, Häggeby vid Skokloster, Granlund vid 

Litslena, Krontorp i Mariestad och sedan 2002 i Linköping. Ingeborg Eriksson 

(min mor) har gjort förbättringar t.ex. sidenband för bägge könen; rött resp. 

blått. 

Nedan följer historiken för dopklänningens användning under mer än 100 år. 

Ovan bild från användningen 1970. 
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Dop 1 

Min mormor Judit Maria Sundström föddes i torpet Tornboda i Östra Ryds 

församling på Vaxholmslandet. Där växer hon upp, går i skola och konfirmeras. 

Hon gör tjänster,troligen också som piga åt ett "herrskap" grosshandlare Verner 

Kronlund och hans hustru Elin. Han var grosshandlare i linnevaror i AB Linnesöm. 

Judit och Elin utbyter vykort därefter i många år. (Många finns sparade hos mig.) 

Judit träffar sin blivande man troligen hos Kronlunds där han var kusk.  

1908-12-27 gifter sig Judit med Johan Bernhard Karlsson bördig från Långtora 

i Uppland. De gifter sig i Östra Ryd. Det är hög tid för gifte för 1909-03-04 föds i 

Flen en dotter Eva Linnea Karlsson. Men födelse och dopet har registrerats i 

Östra Ryds församling. Bernhard har då redan börjat tjänst vid Hornsunds Säteri  

vid Flen. Dopet sker i Flen den 1909-04-12. Komminister W. A. Hallström döper. 

Attest skickas till Östra Ryd. Till dopet fick Judit och Bernhard en dopklänning av 

herrskapet Kronlund. Den har sedan dess använts i släkten.  

Judit och Bernhard och deras avkomma är huvudpersoner i denna historia. Jag 

har skrivit utförlig biografi för båda. Dessa kan hittas på 

http://www.eribb.se/docs/JuditBiografi.pdf   resp. 

http://www.eribb.se/docs/BernhardBiografi.pdf . 

 

Dop 2 

Under åren 1909-1914 flyttar Judit , Bernhard och Eva ofta. 1919 bor de i 

Häggeby församling nära Skokloster. Där föds deras andra dotter Ingeborg 

Maria den 30:e juni 1919. Ingeborg blir min mor långt senare.  Hon döps 3:e 

augusti 1919 i dopklänningen efter vad hon själv sagt. 

 

Dop 3 

Från 1921 bor Judit och Bernhard i gården Granlund i Litslena församling. Först 

1928-05-08 föds nästa barn, nu en son. Sven Åke döps 5:e augusti 1928 i 

Litslena kyrka. Han döptes av vice pastor Carl Dymling. Hur han var klädd går 

idag inte längre att utforska. Men det är mycket troligt att han bar 

dopklänningen. 

 

Dop 4 

22 december 1931 föds Judits och Bernhards fjärde barn. Hon döps till Helga 

Ingegerd då möjligen klädd i dopklänningen. Helga dog 2014 så jag kan inte 

längre fråga henne. Hon föds på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Här är ett 

utdrag från Judits brev hem till Granlund om händelsen : 

http://www.eribb.se/docs/JuditBiografi.pdf
http://www.eribb.se/docs/BernhardBiografi.pdf
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Uppsala den 23/12 1931 

Kära därhemma. Hur är det med eder. Hoppas det bästa. Jag har nu lyckligt gått 

igenom min resa. Det är en flicka. Jag kom alldeles lagom hit. Hon föddes igår 

kväll klockan 8. Jag har inte mer än sett henne i går kväll. Jag har inget att ge 

henne. Jag får ingen mat, bara grädde och vatten. 200 gram grädde och lika 

mycket vatten 4 gånger om dagen. I går fick jag bara en gång så jag är rysligt 

hungrig men det måste ju för äggvitan, jag har ju det i alla fall. Bena är ju bättre 

nu när jag ligger men händerna är så bulliga och det går så illa att skriva. Jag 

har ej sovit en blund ännu, natten var så hemskt lång men jag hoppas det skall 

bli bättre bara det ej blir för långsamt med äggvitan. Jag skriver så illa så det blir 

väl svårt att läsa. Ingeborg är väl snäll och skriver till mamma och talar om hur 

ni har det. Adressen är Akademiska Sjukhuset, Nedre BB sal 1, Uppsala. 

Judit 

Helga döps 1931-12-24 på Akademiska Sjukhuset av sjukhuspredikanten 

T. Ysander. Av brevet att döma är det osannolikt att dopklänningen kom till 

Uppsala. 

Dop 5 

Eva Linnea (se Dop 1) gifter sig med en skräddare Gustaf Alfred Lundin. De får 

sitt första barn Stig Olof 1930-06-01. De bor i Tillinge församling. Stig Olof föds 

och döps på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Därför inte troligt av 

dopklänningen fanns där. 
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Dop 6 

 

Undertecknad Bengt Gunnar,  son till Ingeborg Maria i Dop 2 ovan och maken 

August Ernfrid Eriksson. Jag föddes under kriget 1943-04-19 på Allmänna BB i 

Stockholm men föräldrarnas bostad var i Berga, Västerhaninge församling. Jag 

döptes i här omtalade dopklänning 1943-07-11 i Västerhaninge kyrka. 

Dop 7 

Eva Linnea (se Dop1) och Gustaf Alfred Lundins andra son Jens Gunnar föds  

1943-12-29 i Tillinge. Han föddes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och döptes 

troligen där. Det är inte troligt att dopklänningen fanns med där. 

Dop 8 

 

Ingeborg och Ernfrid Erikssons andra barn Britt Ingegärd föddes 1946-04-04. 

Nedkomsten var troligen i ett BB i Västerhaninge. Hon döptes 1946-09-08 i 

Västerhaninge kyrka klädd i dopklänningen från 1909. 
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Dop 9 

Helgas (se Dop 4) och Sven Johanssons första barn Yvonne Ingegärd föddes i 

på Enköpings BB 1948-10-08 och döptes Vårfrukyrkas församling 1949-01-22. 

Om klänningen då användes går idag inte att bekräfta.  

 

Dop 10 

Helgas (se Dop 4) och Sven Johanssons  andra barn Sven Göran föddes 1950-

09-11 och döptes i Lillkyrka församling. Har inte kunnat få bekräftelse på hur 

dopet skedde. 

 

Dop 11 

 

Ingeborg och Ernfrids tredje barn Börje Tommy föddes 1951-09-14. Det foto 

som finns med dopklänningen är i hemmet i Berga, Västerhaninge församling. 

Min syster Britt (se Dop 8, då 5 år och 5 månader) minns att dopet skedde i 

hemmet. Dopfunt var en glasskål  som nu är i vår ägo. 
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Dop 12 

 

Bengt (se Dop 6) och Birgittas son Björn Gunnar föddes 1969-12-14 i 

Linköping. Han döptes i dopklänningen i Linköpings Missionskyrka av pastor 

Birger Önneby. 

 

Dop 13 

 

Britt (Dop 8) och Bengt Myrmans första son Anders Erik föddes 1974-01-21 i 

Örebro. Han döptes i Olai Petri kyrka iförd dopklänningen. Deras andra son Lars 

Magnus född 1977-02-28 döptes ej. 
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Dop 14 

Börje (se Dop 11) och hans hustru Karins första dotter Maria Cristina föddes  

1978-06-15 i Linköping men hörde till Landeryds församling. Hon döptes i 

dopklänningen i Sankt Hans kyrka i Ekholmen, Linköping.  

 

Dop 15 

Börje och Karin bor från 1982 i Vikingstad. Där föds deras andra dotter Therese 

Elin 1985-02-03. Hon döptes i Vikingstads kyrka iförd dopklänningen. 

 

Dop 16 

 

Björns (se Dop 12) och Susannes första son Allan Erik August föddes  

2002-03-04 i Oslo, Norge. Han döptes i augusti 2002 i Föra kyrka på Öland iförd 

dopklänningen. 
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Dop 17 

 

Björns och Susannes andra son Ingmar Carl Josef föddes 2004-03-13 i Sofia 

församling, Stockholm. Han döptes i dopklänningen i Föra Kyrka på Öland  

2004-08-22. 

 

Dop 18 

 

Björns och Susannes tredje son Folke Gunnar Hans föddes 2006-10-29 i Sofia 

församling, Stockholm. Även han döptes i Föra kyrka på Öland iförd 

dopklänningen 2007-05-20. 
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Sammanfattning 

Idag 110 år efter första användning av denna dopklänning är den fortsatt i 

användbart skick i vår garderob. Den har nu inte används på 12 år. Med 

förhoppning om att traditionen skall fortsätta skrivs detta. 

Linköping 2019-06-21  

Bengt Eriksson (se Dop 6) 

Fridtunagatan 19 

58212 Linköping 


