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Inledning
Länsstyrelsens tillståndsärende: dnr. 433-1762-15 (tillstånd att få flytta samt laga
kannan 2015-03-17 dnr. 433-1762-15). Tillståndet är villkorat med kortfattad rapport.
Selångers församling har en dopkanna i silver som tillhör kyrkans lagskyddade
inventarier enligt KML 4 kap. 6-7 §. Dopkannan återfinns i förteckningen
Metall/Sten inv. nr. 11. Dopkannan är i bruk men förvaras däremellan inlåst i
kassaskåp.
Dopkannan har under senare tid råkat falla i golvet och skadas. I samband med
Stiftets tillsyn av kyrkliga inventarier 2014-1021 (KML 4 kap. 8 §), som utfördes av
Länsmuseet på uppdrag av Stiftet, visades skador på dopkannan upp.
Det finns äldre fotografier av dopkannan, som togs i samband med Murbergets
inventering i april 2010. Då fanns rosetterna på plats på locket.
Församlingen kontaktade Länsmuseets byggnadsantikvarie, som upprättade en
antikvarisk konsekvensbeskrivning inför åtgärder på kannan. Man fick också
rekommendationen att vända sig till Acta konserveringscentrum AB, Stockholm.
Församlingen ville dock lämna kannan till guldsmeden Hans Ekman, Ekmans
Guldsmedja i Skönsberg. Eftersom åtgärderna inte skulle innebära nytillskott utan
enbart ett återställande av skadorna på dopkannan ansåg Länsmuseet att dopkannan
borde kunna lagas av auktoriserad guldsmed på Ekmans Guldsmedja. vilket
Länsstyrelsen gav tillstånd till.
Dopkannan. Beskrivning och historik
Dopkannan är av silver och 24,5 cm hög. Den anges i kyrkans förteckning vara från
1899. Kannan har närmast päronformad behållare med vertikalt drivna åsar. Den
står på fyra fötter med bladornerade fåsten. Mynningen är vidgad med bladdekor,
lång S-formad pip och uppdraget, svängt handtag. Välvt lock, krönt av ett knippe med
gjutna blomkalkar. På livet finns graverade rankor samt inskriptionen:
"Paulus Näslander
184/499

Carolina Näslander 18 4/4 99"
och under botten: "Gåva till Selångers kyrka 26.9.1965".
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2010, april. Dopkannan tillhör församlingens lagskyddade inventarier Metall/Sten inv. nr. 11.

Planerade åtgärder
Foten som var något skev, skulle justeras. 2 st. rosetter på lockets krön hade lossnat
och skulle fästas. Handtaget som satt bristfälligt fäst mot kannan, skulle fästas.

2014-1021 . Dopkannan vid tillsyn. Blommorna på krönet har lossnat.
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2015-04 14. Dopkannan på Ekmans verkstad före åtgärder. Lockets krön har endast en
blomma kvar.

2015-04 14. Blommor som lossnat från krönet.

2015-04 14. En fot är skev och stödjer ej på underlaget.
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2015-04 14. Handtaget före åtgärd.

2015-04 14. Buckla på behållaren.

7

Utförda åtgärder
På grund av sjukdom fick församlingen senare Länsstyrelsens tillstånd att åtgärda
dopkannan vid MK Silversmedja i Lidköping. Dopkannan fraktades i polstrad låda,
rekommenderad och försäkrad. Guldsmeder i Sundsvall anlitar ofta MK Silversmedja
som enligt uppgift har specialutrustning och yrkeskunnig silversmed har mångårig
erfarenhet. Vid närmare undersökning av kannan stämpel visade sig årstämpeln vara
1899 (V6) och inte 1855. Tillverkare var GAB (Guldsmedsaktiebolaget).

Förvaring/hantering:
Dopkannan skall hanteras med bomullsvantar när den ej används för dop. Efter
åtgärderna ska kannan ligga i lufttät polyetenpåse när den ej är i bruk, för att undvika
oxidering. Församlingen har fått polyetenpåsar i samband med
byggnadsantikvariens dokumentation 2015-05-22.
•
•
•
•

Det skeva benet har riktats och lagts i rätt läge.
Bucklorna har riktats.
Man har fäst handtaget med nya nitar och stift.
Blommorna på lockets krön är fastlödda. Eftersom kannan är av gammalt
silver behövdes ingen försilvring på lagningarna.

2015-05-22. Buckorna och benet är riktat och justerat.
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2015-05-22. Blommorna är fästa på locket.

2015-05-22. Ringar på handtaget döljer skarvar där träpluggar är intappade inuti skaftet.
Träpluggarnas fästen har lagats och ringarna har återmonterats.
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Blommorna är sedan tidigare tillverkade löstagbara och kan skruvas loss. I detta fall hade
stjälkarna gått av.

2015-05-22. Hans Ekman, som fick gesällbrev 1954, mästarbrev 1967, undersöker kannans
stämpel.
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