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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…och 
Gud såg att det var gott. 

Bibelns första skapelseberättelse berättar om hur Gud, som den 
kärleksfulla kraft som skapar och bär världen, ser på världen och 
menar att den är god. Det är lätt att förstå, när jag med förundran 
och glädje ser på det vackra och märkliga myllret av liv i skog, mark 
och vatten. Gud kallar också människan för god, satt att vara del 
av det myllret. Hon är beroende av allt annat liv, men har makt att 
antingen handla vist med respekt för omvärlden eller att förstöra. 

Inför alla rapporter om klimatförändringar och utarmning 
av biologisk mångfald är det lätt att drabbas av hopplöshet. Det 
kan vara frestande att sticka huvudet i sanden, men det vore att 
missbruka vårt ansvar ännu mer och hjälper oss inte att skapa 
förändring. 

Finns det då något hopp?
Ja, det gör det. Det finns ett trotsigt hopp. Det är inte ett hopp 

som invaggar oss i falsk trygghet om att allt ska bli bra. Ett sådant 
hopp kanske ger tröst för stunden men hjälper oss inte vidare. 
Det trotsiga hoppet handlar inte heller om det vi anser sannolikt 
ska hända. Det hjälper oss inte heller att genomföra nödvändiga 
förändringar. Ett välgrundat hopp bärs av tro och kärlek och har 
sina rötter i det transcendenta, det vi i kyrkan kallar Gud. En Gud 
som ständigt skapar och ger liv. För mig är det också ett hopp 
som också har sin grund i den kristna påskens mönster, genom 
död till liv.  Det är ett hopp som handlar om att förändring är 
möjlig och som inspirerar oss och ger kraft till handling. Ett hopp 
som säger att det går att dö bort ifrån ett destruktivt sätt att leva 
och se på människans roll i skapelsen, för att födas till ett nytt 
förhållningssätt som bär. Hopp som i tillit till en Gud som vill 
världen och allt som lever här.

Hoppet har två vackra döttrar; de heter Vrede och Mod. Vrede 
över hur det är, och mod att se till att det inte förblir på det sättet.
(Citatet tillskrivs kyrkofadern Augustinus (354-430)

Marie-Louise Bengtsson, präst i Domkyrkan



Hannah Streefkerk
Omsorgsfullt ägnar jag mig åt att lappa och 
laga naturen. Jag virkar skyddande höljen till 
stenar på en strand. Jag kompletterar landskapet 
med organiska skapelser och markeringar som 
indikerar att det på platsen finns värden som 
behöver skyddas. Mina installationer och land 
art-projekt fungerar som starka visuella metaforer 
för det kollektiva ansvar vi alla delar för vår natur 
och miljö. 

I mina senaste arbeten tar jag fasta på naturens 
cykler och förändringsprocesser. Med humor 
och värme utforskar jag naturens förlopp och 
fenomen. Jag tar mig tid att laga ett trasigt löv 
med broderistygn när världen står i brand och 
miljökatastroferna avlöser varandra. Jag gör det 
för att varje handling spelar roll oavsett hur liten 
eller stor handlingen är. Mitt envisa lappande 
och lagande av naturens material, underkastade 
naturens förlopp, blir till handlingar av stort 
symbolvärde.



Anna-Karin Liedberg
I mina målningar och skulpturer uttrycker jag ofta 
känslor och sinnesstämningar. Till synes avskalat 
och enkelt, men varje verk bär på sin historia. Det 
handlar om det som finns, där orden inte riktigt 
räcker till. 

De bästa uppslagen kommer från naturen. 
Ankan som kärleksfullt försvarar och skyddar 

och hela tiden finns där för sin unge. Flickan 
i målningen hade egentligen en kyckling i sina 
händer. Det här med att släppa taget och i det här 
fallet handlar det om ett liv.                                                                       

Gåsen som ser ner i vattnet har titeln Ensam 
men hon var egentligen inte ensam, hon hade 
kläckts och växt upp tillsammans med en grupp 
ankor. Då detta porträtt, som beskriver hur det 
känns att inte passa in och inte veta vem man är. 
Flickanskulpturen handlar om att livet är kort och 
att vi människor är väldigt små och sårbara att det 
gäller för oss att inse det – djuren har redan denna 
insikt om faror och verkar förstå livet på ett annat 
sätt de lever här och nu. Räven vilar men är ändå 
vaksam. Rådjurskidet är nyfött och allting börjar 
om. 



Anders Nils
Jag utforskar och gestaltar vattenlandskap, ovan och 
under ytan. Jag dyker ner och fotograferar i sjöar, 
bäckar och hav. Det som fascinerar mig mest är 
gränslandet mellan vatten och luft där ljuset bryter ytan 
och försvinner ner i ett dunkel. 

De tre bilderna jag visar här är undervattensfotografi 
från sjöar i Bohuslän. 

Primavera 
Pånyttfödelse. Vårens eller kanske snarare sommarens 

första näckrosblad och näckrosor har rest sig upp 
ur resterna av fjolårets. Sjöarnas undervattensvärld 
nyskapas till stor del varje vår. Namnet Primavera är 
en lek med Botticellis målning med samma namn från 
sent 1400-tal. Utöver bildens tema av pånyttfödelse så 
är det rörelser och riktningar i bilden samt det korta 
perspektivet, där det mesta sker i ett plan, som gav mig 
associationen utan att för den skull göra några vidare 
jämförelser. 

Stängel i ljus
Sensommarljus i en insjö. Delar av växtligheten har 

sjunkit ihop och lagt sig på botten. De kvardröjande 
bladen tar åt sig av höstens sista värmande solljus. 

Björk
Ett undervattensfotografi av en björk som fallit ner 

i en insjö. Det som framförallt fångar mig här är det 
guldgnistrande skimret i det gulnade lövverket och det 
dämpade solljuset som silar igenom.



Hans Leutscher
Huvudtema i mitt verk är längtan och minnen, för mig en viktig del 
i frågan hur det är att vara människa.

Längtan
Att ha ett mål i livet, att känna längtan, är viktigt för livskraften 

och driften att inte ge upp när det blåser motvind.
Verket Mörkt hav är ett porträtt av ett landskap.
Ett landskap är – i min värld – nämligen alltid där var du själv 

inte finns. Alla som stod någon gång vid havskanten och tittade ut 
mot horisonten har tittat på ett landskap. Havet är – från nära håll 
– inget mer än ”bara vatten”. Det är horisonten som gäller, detta 
gör att vi får känslan av oändligheten, förknippat med begreppet 
”ett hav”. Vi kan uppleva en längtan efter vad det kan finnas bakom 
horisonten. Vi läser dagligen om emigranten som tog sig över havet, 
precis som ungefär 1,5 miljoner svenskar gjorde från mitten av 
1800-talet till tidigt 1920-tal. Alla längtade efter ett bättre liv.

Minnen
Att veta varifrån en kommer är en förutsättning för svaret på 

frågan Vem är jag. 
Under livets gång bär vi alla vår egen historia, ibland även en 

ganska tung hemlighet. Vårt eget ansvar är att jobba med vårt 
eget lass. De flesta lyckas och har ett bra liv och kan problemfritt 
uppleva glädjen och skönheten. Vissa har det svårare. Men jobbet 
med det förflutna påverkar oss alla varje dag.

Mina ”båtar” är omöjliga. Ingen båt kan bära en så tung vikt och 
samtidigt flyta på vattnet. Men den gör det ändå.



Jessica Johannesson
I min konst bygger tråden historier och verken 
kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens, kropp 
och relationer. Jag undersöker allmänmänskliga 
tillstånd och försöker ge dem form och 
struktur. Mycket i de färdiga verken, men även 
i min arbetsprocess, handlar om kontroll och 
avsaknaden av kontroll. 

Jag ser mig själv och mina upplevelser som en 
tillgång och som en ständig källa till inspiration 
åt den konstnärliga processen. Att använda 
upplevelser, betraktelser eller känslotillstånd för 
att bygga form finner jag intressant, berikande 
och framförallt nödvändigt. 

Verken En stillsam strid och Det finns en 
tystnad handlar om ett uppbyggande av försvar, 
syfte och tillhörighet. De handlar om hur det 
sköra kan bli till styrka. Om sammanfogande, 
uppbyggande och tillit. Verken handlar även om 
en vila. En längtan efter vila. Eller en längtan 
efter ett sammanfogat jag. Om en längtan efter 
tystnad. Eller en längtan efter att få tillhöra sig 
själv.



Förundran och fara
Fem konstnärer om skapelsen och oss, Jessica Johannesson, 
Hans Leutscher, Anna-Karin Liedberg, Anders Nils och Hannah 
Streefkerk. Det är en utställning om det sköna och sköra, om fara 
och förundran och om oss i det som växer och förstörs. 

Sommarens utställning har temat hållbarhet, ett slitet ord för 
omsorg om en medtagen jord. Utställningen handlar om att vårda 
och att vara rädd om, om förutsättningar och föreställningar som 
går djupt in och långt ut. Vem kan uttrycka det?

Konsten har en förmåga att ge nya aspekter i ett ansvar som 
är svårt att röra sig i. Konstnärscentrum väst, Christel Börjesson 
och Krister Kennedy tog emot våra idéer och med stöd i deras 
förtrogenhet och förståelse kontaktade vi fem konstnärer som alla 
har intressanta sätt att se och vars verk skulle kunna förhålla sig 
engagerat till varandra.

Det är glädjande att presentera sommarens utställning som rör sig 
mellan det privata och det globala, i djup och över skir sprödhet.

Ulrika Hagren, kommunikatör i Domkyrkan
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Nästa utställning
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