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En salig röra av förväntansfulla familjer och nyfikna kyrkobesökare gav liv åt 

premiären för drop-in-dop i Västerås domkyrka. 22 dop under fem timmar 

visade vilket sug det finns efter alternativa dopformer.  

 

 

Sara Harthey tillsammans med sina nydöpta döttrar Sabina och Samantha. 

Det var fest i Västerås denna lördag, barnens festival. Överallt vimlade festklädda barn med 

färgglada ballonger i händerna. I Västerås domkyrka var det också festligt. Det var premiär 

för drop-in-dop och tretton dopkandidater var föranmälda. Gensvaret var stort.  Sammanlagt 

döptes 22 personer i alla åldrar, från två månader till 67 år, under drygt fem intensiva timmar. 

 

- Det var helt otroligt. En nåd. Vi fick lyssna på så många livsberättelser, bekräfta mötet 

mellan människan och Gud och känna en uppriktig närhet och kärlek, berättar Johan Sköld, en 

av prästerna som döpte denna lördag. 

- Det blev verkligen en folkfest fylld av glädje och en domkyrka fylld av människor. 

 

Inspirerad av drive-in vigslar 



I år kraftsamlar Svenska kyrkan kring dopet. Det födde idén till drop-in-dop. Svenska kyrkan 

i Västerås har tre gånger arrangerat drive-in-vigslar i samband med världens största bilträff i 

Västerås och det gav också inspiration. Då viger 5-10 präster på löpande band.  

 

- Paren kör hit i sina fina bilar, kliver ur, blir vigda och rullar vidare som man och hustru, 

förklarar Johan Sköld. 

 

Domkyrkan bokades för drop-in-dop redan i september förra året. De som vill döpa sitt barn 

här behöver ha väldigt lång framförhållning eftersom kyrkan ofta är bokad. Det var ett av 

skälen till att Västerås domkyrkoförsamling ville pröva den nya dopformen. 

 

Sara döpte båda döttrarna 

Sara Harthey döpte sina båda döttrar, Sabina 8 månader och Samantha snart 4 år. Hon hade 

fått ett brev från kyrkan med inbjudan om drop-in-dop i samband med Barnens festival i 

Västerås. 

- Jag tycker drop-in är jättebra. Det kräver inte så mycket planering, utan jag gör det för att de 

ska få en välsignelse, berättar Sara Harthey.  

 

Sara Harthey trodde först att alla skulle döpa sina barn tillsammans. 

- Jag hade kunnat tänka mig att göra det tillsammans med andra. Vi är alla en familj och barn 

är barn. Det skulle bli ett stort kalas. 

 

Alternativ till stort dop 

Tanken bakom drop-in-dop är att erbjuda ett alternativ till det traditionella dopet. 

Namngivningsceremoni är inte det enda sättet att komma runt det stordådiga dopet med 

många gäster. 

 

- Vi vill sticka hål på bubblan, utan att för den skull göra avkall på värdighet eller 

högtidlighet. Drop-in-dopet är lika mycket värt som om man har en stor fest efteråt som 

kanske slår hål på hushållsekonomin, menar Johan Sköld. 

 

Allt färre döps 

Medlemsantalet sjunker i Svenska kyrkan och det beror inte främst på de som går ur, utan på 

att färre döps än som faller ifrån naturligt av hög ålder. 

 

- Krasst är det så att medlemskvoten inte fylls på, färre nya tillhöriga döps än som dör av våra 

medlemmar. Vi vet att det finns många som vill döpa sina barn eller låta sig döpas. På det här 

sättet hoppas vi kunna nå familjer som vi inte annars hade nått, säger Johan Sköld. 

 

Ett stort kalas blev det. Inte bara dopkandidater med familjer dök upp utan också många 

nyfikna. Trots det genomfördes dopgudstjänsterna med intim innerlighet och glad stämning. 

Många leende deltagare syntes på väg ut efter dopen. Nu ska församlingen utvärdera drop-in-

dop och kanske blir det en tradition. 

 

Av Helena Thorén 

redaktionen@svenskakyrkan.se 
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Så gick drop-in-dopet till 

Var: Västerås domkyrka 

När: Lördag 14 maj, då Barnens festival firades i hela Västerås. 

Hur: Två präster (Johan Sköld och Lena Lindholm Sköld) varvade, medan en hade dopsamtal 

genomförde den andra en dopgudstjänst. Tre kyrkvärdar tog emot familjerna och organiserade 

dopen. En kyrkoassistent registrerade dopen och tre vaktmästare höll ordning på det hela. 

Dopsamtalet: Lightversion med ett kortare samtal om vad dopet innebär, val av psalmer och 

sång av solisten. 

Dopgudstjänsten: En gudstjänst för varje dop med solist, pianist och valda psalmer. Den 

döpte fick doptavla som dopbevis, doppresent och dopljus.  

Dopfika: Kaféet sålde doptårta, bullar, kakor och dryck till självkostnadspris. 

 


