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När platsen där vi befi nner oss på 1820-talet omvandlades 
till park efter att ha huserat den stora järnvågen inrättades 
här också en hälsobrunn. Platsen fi ck då också sitt namn - 
Brunnsparken. Hit kom människor för kurer och brunnsdrickning 
som skulle leda till bättre hälsa. 

Platsen är idag en av de mest besökta i Göteborg. Delvis på 
grund av sin närhet till stadens centrala handel, delvis på grund 
av sin närhet till centralstationen och sin funktion som stadens 
största kollektivtrafi kpunkt. Här hastar man mellan vagnar 
och bussar och tider att passa. Det är idag svårt att föreställa 
sig den lummiga ö som parken en gång var, av vissa kallad 
”Paradiset”, förbunden med omkringliggande gator endast 
genom mindre broar. 

Efter att hälsobrunnen avvecklats och kanaler runt parken fyllts 
igen har det ändå alltid levt kvar ett vattentema på platsen. 
En kort period var det gamla brunnshuset ett badhus för 
bemedlade. När detta sedermera revs, byggdes fontänen 
”Såningskvinnan Johanna” som än idag är starkt präglande 
genom vattnets rörelse och ljud, och som platsmarkör genom 
sin vertikalitet. När nu parken byggts om, blivit ljusare och 

frodigare fått sittplatser och tydligare gångstråk vill vi tillföra en 
inramande arkitektur. Den ska ge förutsättning och plats för en 
kommersiell verksamhet. Samtidigt ska den bjuda på något som 
knyter an till det gamla temat kring vatten och hälsa som blir en 
ickekommersiell mötesplats.

Det vill vi göra genom att återuppliva idén om en hälsobrunn 
i enklare och publikare tappning. Och genom att bygga en 
eldstad, en äril, med hög skorsten för stundom brasor. På så 
vis vill vi skapa intimitet och stimulans för dagens fl anörer och 
resenärer. 

Vi vill bygga en inbjudande kafébyggnad med aktiva fasader 
i alla väderstreck och samtidigt ge ”Såningskvinnan Johanna” 
en kompanjon för att förstärka hennes berättelse om att så, 
skörda och förutsättningarna för att kunna göra så. Vi vill skapa 
en oas, ett vattenhål och en värmekälla på en plats i rörelse. En 
anledning att stanna upp och ta en paus. 

Kanske kommer i den nya byggnaden för en tid att serveras 
varma och svalkande drycker och förtäring. Någon gång i 
framtiden kanske det istället blir en blomsterkiosk eller plats för 
andra av livets drycker. De skulpturala fysiologiska elementen 
kommer hur som att bestå!

Parkens nya markbeläggning av natursten innehåller ett mörkare stråk - 
en illustration av ett vatten som sträcker sig genom parken från den stora 
fontänen bort mot ”Palace Hotell”. Förslaget innehåller en idé om att 
göra anslutning till detta stråk i en korsning där det även sträcker sig mot 
gångbron och den nya brunnen för att peka i vattenriktningarna.
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Arbetsytor med plats för tex:

• beredningsbänk med disklåda 
• kylmonter
• kyl/ frys
• ugnar
• kaffemaskiner
• kassaapparat
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Det horisontella taket markerar platsen medan de vertikala elementen 
märker ut den. Skorstenen och infasningen för brunnen står tillsammans 
med ”Såningskvinnan Johanna” och klocktornen för det vertikala på 
platsen och signalerar på håll.

Byggnadens placering vill undkomma passiva fasader 
och fortsätta förtydliga riktningar mellan de nytillkomna 
planteringskärlen. Därför skapats en passage under tak så 
att man kan går runt byggnaden. Taket och passagen bjuder 
också på en intimitet och ger goda förutsättningar för att ge 
god service oavsett väder och årstid. Passagen skulle också 
kunna gå att stänga till när verksamheten är stängd, då skulle 
man kunna låsa in möblerna för uteserveringen.

Fasaderna är klädda med bearbetad mässing eller för 
platsen lämplig fasadmetall. Det passar bra då det är 
en utsatt plats vad gäller att underhålla och rengöra vid 
eventuell skadegörelse. Materialet blir också fi nt att belysa 
och ljussätta. Byggnaden blir en lykta i parken! 
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GRUND 300 mm:

Golvbeläggning
100   betong
200   Iso

YTTERVÄGGAR 215mm:

10    Plåt
3      Papp
130  KL-trä
45    Iso/installationskikt 
15    Träskiva
15    Täckskiva

SKORSTEN:

Plåt
Papp
Stålkonstruktion

ÖSTFASAD 1:20

VÄSTFASAD 1:20

SEKTION A-A 1:20

Till detta vill vi knyta an - göra en vattenkälla som i 
nutida tappning tar berättelsen hur jord och vatten 
tillsammans med ”Såningskvinnan Johannas”  fi gurer 
skapar förutsättningar för liv och vad som kommer ur 
detta.

Den nedre stenskålen representerar jorden, ur den 
gror de sådda fröna då de fått tillgång till vatten, 
ljus och näring. Vattnet rinner ur källan och solen står 
på himlen. Veteax sträcker sig mogna i relief efter 
väggen. På ett av dem sitter en liten fågel som äter ett 
moget frö. Samtidigt sprätter några frön iväg och på 
så vis blir där förhoppningsvis skörd igen. 

Det rörliga vattnet i fontänen ska vara i ständig 
rörelse. Där fi nns också en kran som slås på vid 
tillfälle man vill dricka eller svalka sin hud. Att få vatten 
är också att skörda. Vattnet rinner då vidare ner till 
nästa skål så att hunden, en duva eller småfågel som 
bor på platsen också kan dricka eller tvaga sig!
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DETALJ 1:10

TAK 550mm:

Sedum
Taktät/dränering
5-90 iso
250  KL-Trä/iso
28    gles/installationskikt
30    Takbeklädnad

Sådden sker efter vårens karaktär och jordens 
fuktighetsgrad. Förr skedde såningen för hand. Det 
var huvudsakligen kvinnor som sådde. ”Såerskan” var 
vanligen gårdens värdinna. Man sådde enbart med 
ena handen. Utsädet bars i en kors på vänstra armen. 

Det är också hur ”Såningskvinnan Johanna” står i färd 
med att så. 

Många av de konstverk som placerades i staden 
under 1800-talet innehåller ett stort mått av symbolisk 
besvärjelse med hopp och förväntningar om framtida 
framgångar för Göteborg. ”Såningskvinnan Johanna” 
faller in i den kategorin; vi ser ungt knoppande liv, 
groende frön, starka lejon och fåglar beredda att 
föra frukterna av detta liv ut i världen.


