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Nu invigs Brunnsparken och nya konstverket 
Vattenbärare 
 
Äntligen har Brunnsparken omvandlats till en skön mötesplats och 
en levande del av stadskärnan. Vi inviger med ett härligt firande på 
lördag den 30 juni. 
 
- Nya Brunnsparken blir en ljus och inbjudande mötesplats, säger Jennie 
Fagerström som projektlett arbetet med Brunnsparken sedan september 2014. 
Brunnsparken är också resultatet av Varbergs första designdialog – ett sätt att 
låta invånarna delta i processen med att utforma offentliga platser. 
 
Vi har glädjen att ha konstnären Knutte Wester närvarande när en ny konstnärlig 
gestaltning invigs; skulpturgruppen Vattenbärare i brons. Knutte Wester har 
med sin konst ofta skildrat dem som i samhället anses vara minst värda, till 
exempel papperslösa, asylsökande och föräldralösa barn. Vattenbärare anknyter 
till Brunnsparkens historia, men också till vår samtid. Den föreställer två barn 
som fraktar vatten och är på väg till en slags brunn. 
(Läs konstnärens egna ord om Vattenbärare nedan) 
 
På premiären återknyter vi till den tidigare varbergstraditionen att dricka brunn, 
med budskapet att alla har rätt till vatten. Mellan kl 11 och 14 fylls Brunnsparken 
av musik och aktiviteter när restauranger, caféer, butiker och turistinformationen 
flyttar ut sin verksamhet i parken. För barnen blir det workshop, Glittrande 
vattenvärld, och såpbubblor. Varberg Gospel fyller parken med sångglädje, och 
Varbergs sportdansklubb och Diversity bjuder på dansuppvisningar. 
 
Tobias Carlsson (L), ordförande hamn- och gatunämnden, och Christofer 
Bergenblock (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, både invigningstalar 
och invigningsdricker från Vattenbärare. 
 
Liksom tidigare år öppnar hamn- och gatuförvaltningen för samtal med 
varbergarna genom konceptet Kom och prata – om park, hamn och gata. Besök 
tältet och ta en titt på årets sommarblommor, diskutera trafik och parkering eller 
ta del av aktuella byggprojekt. 
 
Varmt välkommen till en minnesvärd dag i Brunnsparkens historia! 
  

 Pressmeddelande      2018-06-27  
 

  



Program för invigningen i Brunnsparken 
 

Kl 10.30 Pressträff 

Medverkande: Jennie Fagerström, Camilla Påhlsson, Knutte Wester, 

Tobias Carlsson och Christofer Bergenblock 

Kl 11.00   Invigningen inleds - Jennie Fagerström, projektledare 

Kl 11.05   Invigningstal - Tobias Carlsson ordf hamn- och gatunämnden och 

Christofer Bergenblock, ordf kultur- och fritidsnämnden 

Kl 11.15 Intervju med konstnär Knutte Wester 

Kl 11.25  Invigningsdrickande - Tobias Carlsson och Christofer Bergenblock 

Kl 11.30   Vad händer mer i Varberg idag? - Magnus Thomson, 

destinationsutvecklare NOD och invigningstalare Pride  

Kl 11.30 På scen:     

Varberg Gospel under ledning av Elisabet Willix 

Varbergs sportdansklubb 

Dansgruppen Diversity 

 
 

 

För mer information, kontakta: 
 
Jennie Fagerström, projektledare hamn- och gatuförvaltningen 
070-981 00 55 jennie.fagerstrom@varberg.se 
 
Tobias Carlsson, ordförande hamn- och gatunämnden 
073-302 95 36 tobias.carlsson@varberg.se 
 
Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare kultur- och fritidsförvaltningen 
070-949 32 07 camilla.pahlsson@varberg.se 
 
Christofer Bergenblock, ordförande kultur- och fritidsnämnden 
070-823 68 00 christofer.bergenblock@varberg.se 
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Mer om konstverket Vattenbärare – konstnären berättar 
 
”Det har aldrig funnits någon brunn i Brunnsparken. I min konstnärliga 
gestaltning för Brunnsparken har jag skapat en. En brunn som en mötesplats. Det 
hälsobringande vatten som funnits i Brunnsparken har fraktats dit. Precis som 
allt annat som gör oss till dem vi är, allt det som kom hit från någon annan stans 
och uppstod i mötet med andra saker från andra platser. Min brunn består av ett 
litet fundament i betong med två vattendunkar i brons. Ur dunkarna så kan man 
ta vatten. Som om det var vattenbrist och någon myndighet eller 
hjälporganisation hade ställt ut vatten. Som när de grävde av vattenledningen 
hemma på min gata eller som i ett flyktingläger i Makedonien. Eller som om man 
skulle frakta hälsobringande vatten till Brunnsparken idag och dela ut det till 
folk.  
 
En brunn är ju egentligen något fast; något som har givna rötter, den är som ett 
fundament, som något som alltid funnits där. Min konst har ofta handlat om hur 
det fasta brutits upp, vänts upp och ner eller kapats av och gjorts flyttbart. Så 
vattendunkarna är en slags gestaltning av förflyttning, en gestaltning av att 
tvingas lämna eller att få komma fram, att få vänta eller att få vila.  
 
Brunnen är gestaltningens nav, men själva stommen i mitt verk är två gestalter 
som bär vattnet till brunnen. Gestalterna tar sin utgångspunkt i avgjutningar av 
många olika människor. Skarvarna mellan de olika delarna redovisas och verket 
består av en blandning av dokumentära delar och en mer fri skulptur. Den lilla 
gestalten sitter med knäna uppdragna och ögonen slutna. Den verkar sitta i vila, 
kontemplation eller väntan. De är båda vattenbärare och kommer med det vatten 
som är en förutsättning för liv. I parken är de två gestalter, men de består båda av 
många människor. Vi människor både bär och blir burna. Vi önskar ha rötter likt 
brunnen, men i väntan på det måste vi hjälpas åt med vattnet. Vi möts vid 
brunnen.” 
 
14 juni 2018 
 
Knutte Wester 
 
 
 

 
 
 


