Svenneby gamla kyrka
från medeltid till nutida bevarande

står i tiden fram är en bok om tiden och minnet, historien och hantverket. Platsen är Svenneby,
Tanum i norra Bohuslän, där en liten stenkyrka
under berget en gång hade en roll i omvälvande
samhällsförändringar i form av kristnande, sockenbildning och riksbygge.
Medverkar i boken gör bland andra författarna
Maja Hagerman och Ellen Mattson.
Den en gång norska tillhörigheten belyses bland
annat genom en text från 1200-talet, präntad 2016
av Kjell Sjögren, kalligraf i Svenneby.
I ett rikt bildmaterial får läsaren ta del av processen när kyrkan restaureras. Bränningen av kalksten
på plats till puts för kyrkans murar har en egen
berättelse. Står i tiden fram är också hantverkets och
hantverkarnas bok. Hur de tänkte, vad de gjorde
och hur de arbetade för att rädda kyrkan för de
kommande tusen åren.

Så även om Svenneby gamla kyrka ter sig liten idag
inför våra ögon, så hade den ett storslaget uppdrag den
gången den byggdes. Den hade att förmedla ett budskap
om ny tid – inte bara i himmelskt avseende utan i hög
grad också på jorden.
 		

maja hagerman

Det som skulle ha blivit en konservering av ytskikt
blev en räddningsaktion i bevarande.
maria lagerqvist konservator

Står i tiden fram är ett vackert bokverk, formgivet av
Anders Weidar, vars böcker vid ett flertal tillfällen
blivit utvalda av Svensk Bokkonst. Pärmen, med
överdrag av bomullstextil från Italien, är försedd
med präglingar och limmad etikett. Boken har också
skyddsomslag och läsband.
Står i tiden fram är producerad och utgiven av
r.e / reflektion.erfarenhet.
Kontakt: Catharina Göransson, redaktör,
info@re-rapport.se 073-03 80 838
www.re-rapport.se
Restaureringen av kyrkan kan steg för steg
följas på www.svennebygamlakyrka.se. Rikligt
med bilder av fotografen Håkan Carlbrand.
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