Pressmeddelande från Vattholma pastorat november 2015

NY BOK OM TENSTA KYRKA OCH DESS MÅLNINGAR
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Tensta kyrka i Uppland är en av landets största medeltida landsortskyrkor. Dess unika kalkmålningar,
målade 1437 av Johannes Rosenrod, genomgick år
2014 en omfattande konservering.

katedralen
på landet

tensta kyrkas medeltida kalkmålningar
och deras konservering
Karin Fridell Anter
Henrik Wannfors, Misa Asp och Elin Lundmark

Redaktör:
Foto:

Den nyutkomna boken katedralen på landet berättar med utgångspunkt från målningarna om kyrkan
och det samhälle där den tillkom och målades. Den
berättar också om de för oss ofta dolda budskap som
bilderna förmedlar och om det mödosamma arbetet
att konservera målningarna och samtidigt utforska
det medeltida måleriets material och teknik.

Med utgångspunkt från konservatorernas kunskap visas några av målningarna i den färgprakt de en gång haft men som gått förlorad genom inverkan av luft och smuts.
Bokens redaktör Karin Fridell Anter, arkitekturdocent med specialinriktning på färg och
måleri, skriver bland annat om målningarnas teknik och material. Andra författare med
anknytning till Tensta församling berättar om den kristna kyrkans historia, centralgestalter
och legender så som de skildras i målningarna. Huvuddelen av de mer än 100 fotografierna
har tagits av arkitekt Henrik Wannfors, och konservator Elin Lundmark har skapat bilder
av några målningar med de färger de kan ha haft från början.
Boken är vackert formgiven av Lars-Erik Elebjörk. Den har format 20x20 cm och 150 sidor.
Läs några kapitel på www.svenskakyrkan.se/vattholma/bok.
Utkommer ca 15 december 2015, cirkapris 200 kr.
För ytterligare information och eventuellt recensionsexemplar,
kontakta redaktören karinfa@explicator.se

