
Svenneby gamla kyrka

från medeltid till nutida bevarande

När sprickorna i 1100-talskyrkan i Svenneby, Kville pastorat i norra 
Bohuslän, ska lagas blir det början på ett äventyr som kommer att 
sträcka sig över flera år. Kyrkan visar upp oanade brister men också ett 
välgjort arbete som på sin tid utfördes av för oss okända byggare. 

Står i tiden fram är en bok om tid och rum, minne och förvandling 
med texter av bland andra Maja Hagerman och Ellen Mattson. Den 
handlar om en liten kyrka som en gång spelade en stor roll i omväl-
vande samhällsförändringar i form av kristnande, sockenbildning och 
riksbygge. Dess en gång norska tillhörighet belyses bland annat genom 
en text från 1200-talet, präntad 2016 av en kalligraf i Svenneby. 

I ett rikt bildmaterial får läsaren ta del av processen när kyrkan 
restaureras. Bränningen av kalksten på plats får en egen berättelse. 
Putsningen av kyrkans murar blir en akademisk angelägenhet och 
ger eko internationellt. Står i tiden fram är till stor del 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

omslagsbild Detalj av träskulptur  
i Svenneby gamla kyrka. Skulpturen 
avbildar ett okänt helgon och är gjord på 
på 1200-talet av en medeltida bildhuggare.  
Foto av Håkan Carlbrand.

omslag Anders Weidar.

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

står i tiden fram är en bok om tiden och min-
net, 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, socken-
bildning 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 proces-
sen 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.



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

 maria lagerqvist konservator

Svenneby gamla kyrka

Står i tiden fram
från medeltid till nutida bevarande

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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Står i tiden fram kan köpas från Svenska kyrkan 
i Kville. Ring 0525-445 04 eller skriv ett mejl till  
kville.pastorat@svenskakyrkan.se 
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