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Innehåll:

The housing area Brittgården in Tibro was built during the 1960s. The town plan as well as the architectual design 
of the buildings were designed by the architect Ralph Erskine (1914-2005).

This paper is discussing the design in an art historical perspective, as well as in a territorial perspective. The 
territorial discussion and analysis is based on the concepts that Mattias Kärrhom developed in his dissertation 
Arkitekturens Territorialitet.

Ralph Erskine is known as an architect with a social commitment, whose architecture is characterised by the 
adaptation to climate conditions. This is confirmed by my analysis. Erskine's ideas regarding the design of 
Brittgården could be described in terms of sustainable development, which includes ecological, economical and 
social sustainability.

Brittgården has been presented as an alternative to the contemporary large-scale house building scheme, where 
the design was ruled by traffic planning and rational construction methods. I however argue that Erskine with 
Brittgården gave expression to several contemporary trends in house building. The design of Brittgården can be 
seen as a development of the concept of neighbourhood units using contemporary ideas about traffic planning, 
urbanity, rational construction methods, modernistic style and housing areas as large sculptures in the landscape.

In territorial terms the design of Brittgården could be described as an attempt to create places with high territorial 
complexity. Erskine's ambition was to give Brittgården a common identity for all habitants regardless of their type 
of housing. This could in territorial terms be described as a design aimed to fuel common territorial associations.

Kärrholm argues that the publicness of a place could be described with territorial complexity. This is true when it 
comes to the housing area Brittgården as a whole. My studies however indicate that it is more important that the 
users has power over the territorial production in order to make different parts of the housing area well used. This 
could also be described as having potential for territorial tactics.

If major changes are considered in the housing area, I argue that it is important that the territorial complexity in 
the area as a whole is not decreased, but rather increased. In case of changes in smaller parts of the area it is also 
important to have the territorial complexity in mind, but above all it is important to give the habitants power over 
the territorial production, by making sure that there is potential for territorial tactics. One way to facilitate 
territorial tactics is to avoid actants with strong body stabilization.
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1. INLEDNING

Bostadsområdet Brittgården i Tibro byggdes i etapper under 1960-talet. Såväl stadsplanen som 

byggnaderna utformades av arkitekten Ralph Erskine (1914-2005). Byggnaderna är uppförda i en 

uttrycksfull modernistisk stil med ett enhetligt uttryck, men med olika storlek och upplåtelseformer. 

Inom området finns såväl större flerbostadshus som tvåplans radhus och enplans atriumhus. 

Brittgårdens modernistiska arkitektur sticker ut i det lilla samhället Tibro, som annars främst 

präglas av mer traditionell villabebyggelse.

Det är faktiskt just kontraster som först gjorde mig intresserad av att studera Brittgården närmare. 

Jag är uppvuxen i grannkommunen Karlsborg och i mitten av 1980-talet gick jag i gymnasiet i 

Tibro. När jag började gymnasiet kände jag inte till Brittgården, men hörde talas om området i olika 

sammanhang i skolan. Jag kan bara påminna mig om att jag då hörde talas om Brittgården i 

negativa sammanhang. I kontrast till detta står min mammas berättelse. Hon arbetade i slutet av 

1960-talet som dekoratör på Domusvaruhuset i Skövde. Hennes dåvarande chef flyttade från sin 

lägenhet i Skövde till en lägenhet i Brittgården eftersom han tilltalades av arkitekturen och tyckte 

att lägenheterna var så spännande. Detta gör mig nyfiken på att se hur detta bostadsområde som gett 

upphov till så olika omdömen egentligen utformats. Erskine är också känd för sitt starka sociala 

engagemang, vilket gör det extra intressant att undersöka hur hans ideologi och visioner gestaltats i 

detta byggnadsprojekt. 

I samband med teori- och metodkursen på magisterprogrammet i konstvetenskap vid Uppsala 

Universitet kom jag i kontakt med Mattias Kärrholms avhandling Arkitekturens Territorialitet.1 I 

denna avhandling försöker Kärrholm utveckla begrepp och teorier som kan användas för att 

diskutera frågor kring hur den byggda miljön påverkar människor. Kärrholms diskussion kretsar 

kring begreppet territorialitet och han diskuterar det framförallt i samband med hur det offentliga 

rummet används i praktiken. Med territorialitetsbegreppet öppnar sig en möjlighet att med 

Brittgården som studieobjekt undersöka hur gestaltningen påverkar människors bruk av en plats.

Syfte och frågeställningar

Ett övergripande syfte för uppsatsen är att undersöka hur arkitektur påverkar människors bruk av en 

plats. Brittgården fungerar då som ett särskilt intressant studieobjekt eftersom det byggdes med en 

genomtänkt, men för sin tid avvikande stadsplan och gestaltning. Området skiljer sig alltså på 

1 Mattias Kärrholm, Arkitekturens Territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens 
offentliga rum, Diss. Lund 2004.
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många sätt från de flesta av miljonprogrammets bostadsområden som byggdes under samma period. 

Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att se hur begreppet territorialitet, så som det definieras av 

Kärrholm, praktiskt kan användas för att analysera bostadsområden. Kärrholms 

territorialitetsbegrepp presenteras närmare i avsnittet om teori och metod.

Mina huvudfrågeställningar är:

– Vilka var Erskines idéer och visioner och hur har de gestaltats i Brittgården?

– Hur förhåller sig Erskines gestaltning av Brittgården till samtida arkitekturströmningar?

– Hur kan Erskines idéer kring gestaltningen uttryckas i territoriella termer?

– Vad bidrar den territoriella studien med – kan en territoriell analys bidra till förståelsen för 

vilka arkitektoniska element som bidrar till eller motverkar att platser brukas på det avsedda 

sättet?

– Hur brukas Brittgården idag – har Erskines vision förverkligats?

Tidigare forskning

Brittgården i Tibro började byggas 1961 och byggdes sedan ut i etapper under hela 1960-talet efter 

en stadsplan som Ralph Erskine ursprungligen utformat 1959. Min uppsats fokuserar på Erskines 

tankar kring arkitektur och hur dessa tankar realiseras i Brittgården. Forskning och litteratur med 

direkt koppling till Erskine och Brittgården är därför särskilt intressant. Det är också viktigt att sätta 

Erskines idéer kring arkitektur i relation till samtida idéströmningar och det övriga 

bostadsbyggandet under denna period. Det är inom ramen för denna uppsats dock inte möjligt att 

relatera till all forskning som gjorts kring efterkrigstidens arkitektur och bostadsbyggande. Jag har 

därför utgått från ett antal översiktsverk. 

När det gäller litteratur som behandlar det svenska bostadsbyggandet kan nämnas Svensk Bostad 

1850-2000.2 Här skildrar Ola Nylander, professor i bostadens arkitektur, den svenska 

bostadsstandardens utveckling. Nylander beskriver också bostadsbyggandet som en viktig politisk 

fråga och han diskuterar bland annat hur bostadsbristen tillsammans med privatbilismens 

genombrott på 1950-talet kom att påverka stadsbilden.

I Signums svenska konsthistoria: konsten 1950-1975 ger Claes Caldenby, professor i arkitekturens 

teori och historia, en överblick över arkitekturens utveckling under åren 1950-1975.3  Caldenby 

2 Ola Nylander, Svensk Bostad 1850-2000, Studentlitteratur AB, Lund 2013.
3 Jan Brunius (red.), Signums svenska konsthistoria: konsten 1950-1975, Signum, Lund 2005.
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menar att byggbranschen och arkitektrollen förändrades kraftigt med början under 1950-talet. Det 

innebar att arkitekter tvingades ta större hänsyn till samhällets krav på rationaliseringar och 

standardiseringar, samtidigt som de försökte skapa levande arkitektur. Detta kallas den dubbla 

rörelsen inom svensk arkitektur. Caldenby beskriver också att arkitekter vallfärdade till Tibro i 

slutet av 1960-talet. Brittgården sågs som ”en inspirationskälla och förebild för den sociala och 

arkitektoniska nyansrikedom som skulle kunna åstadkommas i ett modernt bostadsbyggande”.4 

Caldenby konstaterar dock att Erskine inte fick många uppdrag i Sverige under 

miljonprogramstiden.

Arkitekturmuseets (nuvarande Arkitektur- och designcentrum) årsbok En miljon bostäder 

dokumenterar konferensen Miljonprogrammets hus – värda att vårda och utveckla, som 

genomfördes hösten 1996.5 Här presenteras en mer nyanserad bild av miljonprogrammet som 

annars ofta förknippas med betongförorter och segregation. Olle Bengtzon nämner i sin text 

Brittgården som ett positivt exempel ”där avancerad elementteknik skapat rikt varierad bebyggelse 

med skiftande hustyper och spännande gaturum”.6 Sonja Vidén presenterar i sin text en bild av 

Brittgården som ett exempel där loftgångshuset inte behöver vara monotont och inte har byggts 

enbart av ekonomiska skäl (lägre kostnader för trapphus och hissar).7

Den för min uppsats kanske mest intressanta översiktliga forskningen presenteras dock i Att 

gestalta välfärd: från idé till byggd miljö.8 Boken bygger på Lisbeth Söderqvists forskningsarbete 

om hur svenska och europeiska städer utvecklades under perioden 1945-1975. Hon diskuterar hur 

olika idéströmningar har påverkat arkitekter och stadsplanerare och därmed bidragit till att forma 

såväl enskilda byggnader som hela städer. Den del som behandlar Sverige är fokuserad på 

utvecklingen i storstockholmsområdet, men det finns även ett intressant avsnitt om Brittgården.9 

Söderqvist beskriver här att Erskine rönte stora framgångar under 1970-talet, samtidigt som kritiken 

av modernismen tilltog, och hon menar att det beror på att Erskine, liksom Alvar Aalto, skapade en 

”lyckad” form av modernism med ett större socialt ansvarstagande.

Lisbeth Söderqvist har i sin tidigare avhandling Rekordår och miljonprogram också detaljstuderat 

tre olika byggnadsprojekt inom miljonprogrammet (Täby centrum med ”Storstugan”, Västra 

4 Ibid. s. 474.
5 Martin Rörby (red.), En miljon bostäder, Arkitekturmuseets årsbok. Stockholm 1996.
6 Ibid. s. 71. Olle Bengtzon var bostadsreporter och stadsbyggnadskritiker i Expressen 1951-84 samt ledamot av 

Stadsmiljörådet 1988-94.
7 Ibid. s. 55. Sonja Vidén är arkitekt SAR och tekn. dr. och var vid denna tid verksam som forskare vid BOOM-

gruppen vid KTH.
8 Lisbeth Söderqvist, Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö, Formas, Stockholm 2008.
9 Ibid. s. 238-241.
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Orminge och Västra Flemingsberg).10 Söderqvist menar att rekordårens stadsplaner och arkitektur är 

starkt kopplade till samtidens rådande arkitekturteorier och stadsbyggnadsideal samt att arkitekterna 

hade stort inflytande i byggnadsprocessen. Byggnadernas utformning skulle alltså inte vara så 

beroende av den industrialiserade tillverkningsprocessen, vilket annars är en utbredd uppfattning 

som bland annat Caldenby representerar.

Ralph Erskine är en välkänd och internationellt erkänd arkitekt och det finns därför mycket litteratur 

som behandlar hans arkitektur och visioner. Det mest heltäckande verket är kanske arkitekten Mats 

Egelius monografi Ralph Erskine, arkitekt.11 Det som gör denna bok extra intressant är att Egelius 

arbetat nära Erskine och därigenom fått en djupare förståelse för hans idéer och visioner. Det ska 

dock påpekas att monografier av denna typ har en tendens att bli hyllningsskrifter, och kanske inte 

kan ses som objektiv forskning. Egelius gör i boken också en analys av vad han anser vara tre 

typiska bostadsområden ritade av Erskine. I denna analys behandlas låghusområdet Esperanza i 

Landskrona (1969-1970), innerstadskvarteret Barberaren (1962-64 och 1968-70) samt området Nya 

Bruket (1973-78) i Sandviken. Egelius analys ger en bra bild av hur Erskine tänkt kring 

gestaltningen av dessa olika områden, men är inte så omfattande när det gäller hur bostadsområdena 

används idag. Jag menar därför att det skulle vara intressant att göra en djupare analys av hur ett av 

Erskines bostadsområden fungerar i praktiken. 

Bland övrig litteratur som behandlar Ralph Erskine kan nämnas Peter Collymores The architecture 

of Ralph Erskine, som visar att det även fanns ett internationellt intresse för Erskine.12 Det finns 

också ett antal mindre omfattande skrifter som exempelvis The architecture of Ralph Erskine, vilket 

är en fotografisk presentation av några av Erskines projekt (dock inte Brittgården) med essäer av 

Peter Davey och Olof Hultin.13 Utöver detta finns självklart en mängd artiklar i olika tidskrifter. Det 

mest omfattande exemplet är tidskriften Arkitekturs monografinummer om Ralph Erskine.14 Här 

presenteras flera av Erskines projekt (bland annat Brittgården) och de kommenteras dessutom kort 

av Erskine själv.

Det enda större arbete som mig veterligen specifikt behandlar Brittgården är boken Brittgården: ett 

bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro.15 Här finns flera intressanta texter där olika författare 

skildrar områdets utveckling från tillkomsten till nutid. Claes Caldenby beskriver Brittgården ur 

arkitekturhistorisk vinkel och beskriver det som ett alternativ till det ”vanliga” bostadsbyggandet. 

10 Lisbeth Söderqvist, Rekordår och miljonprogram: flerfamiljshus i stor skala: en fallstudiebaserad undersökning av 
politik, planläggning och estetik. Konstvetenskapliga institutionen, Diss. Stockholms universitet 1999. 

11 Mats Egelius, Ralph Erskine, arkitekt, Byggförlaget, Stockholm 1988.
12 Peter Collymore, The architecture of Ralph Erskine, Academy Editions, London 1994.
13 Peter Davey och Olof Hultin, The architecture of Ralph Erskine, Arkitektur Förlag AB, Stockholm 2008.
14 Arkitektur nr 7 1981.
15 Brittgården: ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro, Tibro kommun 2012.
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Eva Thörn, museichef på Tibro museum, berättar om Brittgårdens historia och visar också på hur 

Erskine på olika sätt försökt skapa mötesplatser för människor i området. Malin Weijmer, doktorand 

vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, diskuterar kort hur Erskines sociala 

engagemang kommit till uttryck i byggnadsprocessen och gestaltningen. Hon har dessutom besökt 

tre olika hem för att porträttera de boende. Per-Göran Ylander, arkitekt, berättar om områdets 

positiva utveckling sedan fastighetsägaren Bertil Lindström övertog Brittgården 2001. Boken 

avslutas med en presentation av två projekt där högstadieelever i Tibro skildrar sin syn på området. 

Gemensamt för all litteratur är bilden av Erskine som en socialt engagerad arkitekt. Det är också 

påfallande att Brittgården förekommer som exempel i så många översiktsverk som behandlar 1960-

talets arkitektur. Brittgården nämns dessutom nästan uteslutande i positiva ordalag. Genom att 

studera Brittgården med hjälp av territorialitetsbegreppet hoppas jag kunna bidra till förståelsen för 

hur området fungerar och sätta detta i relation till arkitektens intentioner och idéer. Jag skulle önska 

att min uppsats bidrar till förståelsen av vilka element i den byggda miljön som ger positiva eller 

önskvärda effekter och vad som eventuellt motverkar detta. Min uppsats skulle i så fall också kunna 

ingå i underlaget vid framtida renoveringar och eventuella förändringar.

Teori, metod och avgränsningar

I min analys av Brittgården är Kärrholms teorier kring begreppet territorialitet centrala. Jag väljer 

därför att först beskriva Kärrholms territorialitetsbegrepp i ett eget avsnitt, för att i det följande 

avsnittet närmare beskriva hur jag tillämpar dessa teorier.

Kärrholms territorialitetsbegrepp

Mattias Kärrholm har i sin avhandling Arkitekturens Territorialitet utvecklat en begreppsapparat för 

att kunna analysera och diskutera territorialitet. Kärrholm skriver att: ”Territoriet är resultatet av en  

pågående maktutövning inom en viss rumslig avgränsning”.16 Territoriet kan ses som ett avgränsat 

och kontrollerat utrymme som konstitueras av hur utrymmet används i praktiken. Territorium är 

alltså ett begrepp som omfattar både sociala och materiella aspekter. Detta innebär alltså att ett 

territoriums utbredning inte behöver motsvara ett fysiskt rum, utan kan sträcka sig över flera fysiska 

rum, eller motsvara endast en del av ett rum. Eftersom det är hur ett utrymme används som 

konstituerar det som ett territorium, kan det också innebära att ett och samma fysiska utrymme 

motsvarar olika territorier vid olika tidpunkter. Även om ett territorium alltid är ett utpekbart 

område är det alltså viktigt att påpeka att territoriet inte är låst till varken detta område eller ett visst 

16 Kärrholm 2004, s. 80.
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användande, eftersom maktrelationer såväl som användande kan förändras över tid. Kärrholm 

menar att det alltid finns en materiell sida av det territoriella, vilket gör begreppet användbart när 

det gäller diskussioner kring den byggda miljöns makt över människors agerande.

Territorier kan uppkomma och upprätthållas på en mängd olika sätt. För att strukturera diskussionen 

kring hur olika territorier uppkommer har Kärrholm definierat fyra olika produktionsformer:

• Territoriell strategi

• Territoriell taktik

• Territoriell association

• Territoriell appropriation

Detta är en förenklad och schematisk uppdelning baserad på hur ett territorium uppkommer. 

Indelningen utgår från handlingarna i det rum där territoriet uppkommer. Som handlingar räknas i 

detta sammanhang allt från anläggning av byggnader till hur olika individer agerar i rummet. 

Generellt kan man säga att territoriell strategi och taktik representerar medvetna försök att avgränsa 

ett territorium, medan territoriell appropriation och association snarare är resultatet av hur platsen 

brukas. Dessutom gäller att strategi och association kännetecknas av opersonlig kontroll medan 

taktik och appropriation kännetecknas av personlig kontroll. Det är dock inte alltid helt lätt att dra 

en tydlig gräns mellan de olika produktionsformerna. Ett visst agerande skulle kunna anses 

innehålla drag av flera olika produktionsformer. En och samma plats kan dessutom samtidigt vara 

föremål för många olika territoriella produktioner. 

Den territoriella strategin kännetecknas av att den är planerad av en identifierbar aktör med ett visst 

syfte i åtanke. Planeringen har dessutom skett någon annanstans än i den plats där strategin ska 

verka. Eftersom aktören inte är på plats i territoriet är kontrollen delegerad till materiella ting och 

eventuellt olika regler (opersonlig kontroll). I fallet med Brittgården är det alltså främst Erskine som 

är denna aktör, som med sin gestaltning försökt avgränsa olika territorium.

Den territoriella taktiken upprättas i en befintlig miljö och är ofta ett mer tillfälligt markerat 

territorium. Den eller de som upprättat territoriet är närvarande i territoriet och kan hävda det mer 

direkt (personlig kontroll). Olika materiella ting kan användas för att markera territoriet, men 

taktiken måste förhålla sig till befintliga planerade strategier. Ett exempel på territoriell taktik i ett 

bostadsområde är att gående genar över en gräsyta istället för att följa den befintliga gångvägen.

Den territoriella appropriationen avser ett område som genom upprepat bruk blivit en särskild plats 

för en person eller en grupp. Det är en mer informell form av territoriellt ianspråktagande. Ett 
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exempel på en territoriell appropriation är en bänk som regelbundet används som tillhåll för 

missbrukare, som då ser det som sin bänk (personlig kontroll).

Den territoriella associationen avser ett område som tydligt kan kopplas eller associeras till en viss 

användning, en viss grupp eller individ. Inom ett bostadsområde kan det finnas informella, men väl 

etablerade territoriella associationer som exempelvis klätterträdet eller pulkabacken. Den 

territoriella associationen görs inte bara av de som brukar området (opersonlig kontroll).

Kärrholm menar att territorialitet är en form av maktutövning och han undersöker därför också 

möjligheten att koppla makten till territorialitet. Han diskuterar frågor kring materiell makt utifrån 

texter av Michel Foucault och Bruno Latour, vilket leder till en diskussion kring Actor Network 

Theory (ANT). Kärrholm menar här att den territoriella makten kan beskrivas i termer av ett 

nätverk av aktanter. En aktant kan vara såväl en människa som en icke-människa som bidrar till en 

viss effekt. Exempel på aktanter i ett territorium kan vara materiella ting, regler, konventioner, 

associationer och rumsliga ianspråktaganden. Ett nätverk av aktanter bildar tillsammans ett 

maktspel som i sin tur leder till att territorium uppkommer. Det territoriella nätverket kan 

stabiliseras, det vill säga göras effektivare, antingen genom att fler aktanter knyts till det eller 

genom att vissa särskilt tydliga aktanter införs. För att göra nätverksmodellen mer känslig för olika 

sätt som en aktant kan verka i ett arkitektursammanhang, inför Kärrholm två kompletterande 

begrepp som han kallar kropp och sort. Ett territorium är alltså en rumsligt avgränsad verkan som 

kan stabiliseras på tre olika sätt:

• Kroppslig stabilisering

• Sortens stabilisering

• Nätverksstabilisering

Det är dock viktigt att påpeka att de tre olika stabiliseringsformerna alltid samverkar i olika 

utsträckning.

Ett territorium domineras av kroppslig stabilisering när tydliga materiella förhållanden starkt 

påverkar handlingsmöjligheterna. Ett exempel kan vara trafikgupp som används för att minska 

bilarnas hastighet i ett bostadsområde. En territoriell produktion som till största delen beror på 

kroppslig stabilisering kan verka även om vissa aktanter faller bort. Det innebär i exemplet med 

trafikguppet att bilarna sannolikt saktar ned även om skylten med hastighetsbegränsning plockas 

bort.

Ett territorium som domineras av en sortens stabilisering är en plats som tydligt associeras till ett 

visst agerande, som exempelvis en lekplats i ett bostadsområde. En territoriell produktion som till 
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största delen beror på sortens stabilisering kan fortsätta verka även om aktanter byts ut, så länge de 

byts ut mot aktanter som associeras till en liknande sort. I exemplet med lekplatsen innebär det att 

en gungställning skulle kunna bytas ut mot en rutschkana utan att den territoriella produktionen 

påverkas.

Att ett territorium domineras av nätverksstabilisering innebär att flera olika aktanter tillsammans 

bidrar till att territoriet uppkommer. Det betyder alltså att territoriet inte domineras av varken 

kroppslig stabilisering eller sortens stabilisering.

Kärrholm diskuterar också begreppet territoriell komplexitet som ett mått på hur offentlig en plats 

är. Territoriell komplexitet innebär inte att det är svårt att tyda platsen, utan att det förekommer ett 

stort antal olika territoriella produktioner. Den territoriella komplexiteten kännetecknas också av ett 

stort antal territoriella överlagringar, vilket enkelt uttryckt innebär att många olika aktiviteter kan 

samsas. Vissa aktiviteter kan ske samtidigt, medan andra aktiviteter kan vara förlagda till olika tider 

på dygnet, eller kanske till olika veckodagar eller årstider. Detta gör platsen tillgänglig för en stor 

mängd olika personer vilket gör att den upplevs som offentlig.

Arbetsgång och uppsatsens uppläggning

Jag inleder med att göra en bakgrundsteckning där jag först kort diskuterar bostadsbyggandet under 

efterkrigstiden i Sverige med utgångspunkt i framförallt Svensk Bostad 1850-2000. Därefter 

beskriver jag Brittgården utifrån den betydelse bostadsområdet har haft i Tibros historia. Detta 

avsnitt utgår till största delen från Eva Thörns text i boken Brittgården: ett bostadsområde av Ralph 

Erskine i Tibro. Bakgrundsteckningen avslutas med en presentation av arkitekten Ralph Erskine. 

För att få ett grepp om Erskines visioner och idéer har jag använt mig av ett brett urval av källor för 

att få en så heltäckande bild som möjligt. Här har jag utgått från den litteratur som presenteras i 

avsnittet Tidigare forskning. För att koppla Erskines idéer till samtida idéströmningar har jag tagit 

avstamp i den forskning som Lisbeth Söderqvist presenterar i Att gestalta välfärd: från idé till 

byggd miljö. Hon har arbetat med utgångspunkt i diskursanalys, vilket bland annat innebär en 

betoning på ordets betydelse och förhållande till makten. Det innebär att vilka ord som används, vad 

det talas om och även vad det inte talas om i en viss diskurs är centrala frågor. Jag har tagit intryck 

av detta angreppssätt och har därför lagt särskilt stor vikt vid texter som är samtida med Brittgården. 

Senare texter riskerar dessutom att vara efterkonstruktioner av de idéer som legat till grund för olika 

projekt. Jag har därför studerat samtida kommentarer till Erskines projekt och inte minst de idéer 

han själv ger uttryck för i sina projektbeskrivningar och artiklar i framförallt tidskriften Arkitektur.
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Jag beskriver sedan Brittgårdens ursprungliga stadsplan och arkitektoniska gestaltning. För att jag i 

den följande analysen ska kunna koppla Erskines idéer och visioner till Brittgårdens gestaltning på 

ett så rättvist sätt som möjligt, har jag försökt fastställa den ursprungliga planen och gestaltningen, 

även om den inte kom att förverkligas till fullo. Detta betyder att beskrivningen främst utgår från 

Erskines ursprungliga stadsplaneförslag och ritningar. Beskrivningen är vidare begränsad till den 

yttre miljön.

Därefter följer en analys som jag valt att dela upp i fyra delar. Den första delen av analysen är en 

arkitekturhistorisk analys, där jag sätter Brittgårdens gestaltning i relation till såväl Erskines idéer 

som den samtida arkitekturdiskursen. Jag har här utgått från min beskrivning av Brittgårdens 

ursprungliga stadsplan och arkitektoniska gestaltning, som jag kopplar till de resultat jag presenterar 

i bakgrundsteckningen. 

I den andra delen av analysen för jag en diskussion kring Erskines idéer och den ursprungliga 

gestaltningen av Brittgården med territoriella begrepp. Syftet är här att se hur Erskines idéer kan 

beskrivas i territoriella termer. Här ligger tyngdpunkten på hur den arkitektoniska gestaltningen 

använts för att stabilisera territoriella strategier. Jag tycker också att den territoriella komplexiteten 

är intressant att studera eftersom den enligt Kärrholms resonemang ger en indikation på hur 

offentlig en plats är. Erskine ville skapa naturliga mötesplatser för människor och min hypotes är att 

Erskine försökte skapa platser i Brittgården med en så offentlig karaktär om möjligt. I territoriella 

termer skulle detta motsvara territorier med hög territoriell komplexitet.

I den tredje delen av analysen diskuterar jag hur förändringar som skett i Brittgården under åren kan 

ha påverkat den territoriella produktionen. Även här är de territoriella strategierna och den 

territoriella komplexiteten i fokus. Jag har inte kartlagt alla förändringar som skett, utan har 

begränsat mig till de förändringar som kräver bygglov och de förändringar som är resultat av 

förändrade stadsplaner. Jag har kartlagt dessa förändringar genom att studera stadsplaneförändringar 

och bygglovshandlingar i byggnadsnämndens arkiv i Tibro Kommun. Dessutom har äldre bilder 

från Brittgården varit viktiga för att få en uppfattning om den tidigare gestaltningen. 

Den fjärde delen av analysen är en territoriell analys i form av en empirisk studie av Brittgården så 

som bostadsområdet ser ut och brukas idag. Här använder jag hela den territoriella begreppsapparat 

som Kärrholm utvecklat. Den territoriella komplexiteten är då användbar eftersom den gör det 

möjligt att förutsättningslöst jämföra de olika platserna, utan att på förhand definiera dem som 

privata eller offentliga. För att klarlägga dagens territoriella produktion har observation av den 

befintliga miljön varit en grundförutsättning. Kärrholm poängterar att det är viktigt att observationer 

görs vid olika tidpunkter eftersom den territoriella produktionen kan växla över tiden. Exempelvis 
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kan en och samma plats uppvisa vissa territoriella produktioner på dagen och helt andra på kvällen. 

Dessutom kan det var stora skillnader mellan olika årstider, särskilt i vårt nordliga klimat. Jag har 

därför observerat Brittgården vid ett flertal tillfällen, vid olika tider på dygnet och vid olika årstider. 

Det skulle förstås vara bäst att studera Brittgården under ett helt kalenderår, men det har tyvärr inte 

varit möjligt inom ramen för denna uppsats. Sommarmånaderna täcks bara delvis in av mina 

observationer, vilket är beklagligt eftersom det sannolikt är under denna tid som utomhusmiljöerna 

används mest aktivt. Jag har därför kompletterat mina egna observationer med intervjuer av boende 

i området. Intervjuer är särskilt värdefulla för att blottlägga eventuella territoriella appropriationer 

och associationer, som annars kan vara svårt att upptäcka vid tillfälliga besök. 

Jag avslutar uppsatsen med ett resonemang kring vilka slutsatser man kan dra av mina studier. Detta 

innebär dels att jag diskuterar Erskines förhållande till samtida arkitekturströmningar men jag 

försöker också fastställa vilka egenskaper som gör att platser brukas flitigt. Vidare försöker jag 

besvara frågan om Brittgården brukas på det sätt som Erskine tänkte sig. Jag kommenterar också på 

vilket sätt Kärrholms territorialitetsbegrepp har bidragit till mina slutsatser.
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2. BAKGRUND

Efterkrigstidens bostadsbyggande i Sverige

För att få en bättre förståelse för efterkrigstidens bostadsbyggande beskriver jag först kortfattat de 

stora förändringar som skedde under 1930-talet, för att sedan gå vidare och beskriva utvecklingen 

fram till och med 1960-talet.

1930-talet

Under 1930-talet var den svenska bostadsstandaren bland de lägsta i Europa, med utbredd 

bostadsbrist och trångboddhet.17 När Socialdemokraterna kom till makten 1932 påbörjades 

reformarbetet efter Per Albin Hanssons vision om det svenska Folkhemmet.18 En bostadssocial 

utredning tillsattes 1933 och makarna Myrdals skrift Kris i befolkningsfrågan, som bland annat 

pläderade för att barnen var hela samhällets ansvar, fick också stort inflytande.19 Det ansågs viktigt 

med komfortabla bostäder för att fostra friska och sunda medborgare. Bostäder, särskilt för 

barnfamiljer, blev alltså en prioriterad fråga i byggandet av det svenska folkhemmet och staten tog 

ett allt större ansvar för bostadsfrågorna. Detta ledde bland annat till byggandet av så kallade 

barnrikehus, där mindre bemedlade familjer med minst tre barn fick subventionerad hyra.20

1928 bildades organisationen CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) som fick 

stort inflytande på såväl byggnadsarkitekturen som stadsplaneringen. En av förgrundsgestalterna 

var Le Corbusier (1887-1965) vars idéer om den funktionella staden med olika zoner för arbete, 

bostad och fritidsaktiviteter fick stor betydelse. Stockholmsutställningen 1930 bidrog också starkt 

till att modernismen, eller funktionalismen som den ofta benämns, slog igenom i Sverige. 

Funktionalismen som ideologi innebar att man ville skapa ändamålsenliga och hygieniska bostäder 

med mycket ljus och frisk luft. Detta gjorde att lamellhus eller så kallade smalhus introducerades. I 

dessa byggnader är lägenheterna genomgående och har alltså fönsteröppningar åt minst två 

väderstreck. Arkitekturen präglas av ljusa släta putsfasader och platta tak. Det finns inte någon 

anknytning till platsen med vare sig traditionella byggnadsmaterial eller anpassning till den 

omgivande miljön. Stadsplanerna brukar beskrivas som ”hus i park” vilket innebär ett rumsligt 

17 Nylander 2013, s. 65.
18 Den Socialdemokratiske partiordföranden Per Albin Hansson beskriver i det så kallade Folkhemstalet 1928 sin 

vision om det goda samhället som präglas av rättvisa, likhet och omtanke. 
19 Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Albert Bonniers Förlag. Stockholm 1934.
20 Nylander 2013, s. 66-67. Barnrikehusen byggdes från 1935 till 1946.
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öppet stadsbyggande med glest utplacerade byggnadskroppar som orienteras efter solljuset i stället 

för att huvudfasaden orienteras efter gatunätet.

1940-talet

Under 1940-talet intensifierades den bostadsforskning som påbörjats under 1930-talet och rönen 

sammanställdes i normsamlingar som sedan låg till grund för förmånliga statliga lån och 

subventioner.21 Bostadspolitiken var alltså en mycket viktig del av det svenska folkhemmets 

uppbyggnad. Under 1940-talet startades många kommunala allmännyttiga bostadsbolag, med 

uppdraget att bygga bostäder utan vinstintresse. 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga med 

kommunalt planmonopol gav också kommunen en betydligt starkare ställning i bostadsfrågor.22 

Dessutom fick allmännyttiga bostadsbolag de bästa villkoren för statliga lån, vilket gjorde att de 

fick en alltmer framträdande roll i bostadsbyggandet.23 De kooperativa bolagen som exempelvis 

Riksbyggen, som startades 1941, och HSB fick också goda lånevillkor, vilket bidrog till att även de 

blev stora aktörer. Trots satsningar på bostadsbyggandet var dock den svenska bostadsstandarden 

fortfarande mycket låg. 1945 hade knappt hälften av bostäderna centralvärme och bara i var tredje 

bostad fanns badrum eller dusch.24 

Under 1940-talet introducerades idén om grannskapsenheten, som en del av den svenska 

stadsplaneringen. Grannskapstankarna (New Towns på engelska) utvecklades av engelska 

stadsplanerare i början av 1940-talet och var en vidareutveckling av trädgårdsstaden.25  

Grannskapsenheten var ett avgränsat bostadsområde med en befolkning lagom stor för en småskola 

och bygger på idén att det ska vara nära till gemensam service som exempelvis skolor, butiker och 

lekplatser. Att det inte bodde för många människor i området skulle underlätta social gemenskap 

och motverka storstadens anonymitet. Bostadshusen placerades kring gröna gårdar och trafiken var 

ofta separerad så att genomfartsgatorna var placerade utanför området. Grannskapsenhetens 

ideologiska mål var att motverka otrygghet och ensamhet och därmed vara grogrund för demokrati, 

vilket var helt i linje med folkhemsidén. Inom grannskapsenheten skulle det därför finnas 

gemensamma utrymmen som exempelvis samlingslokaler, hobbyrum och tvättstugor. Flera 

grannskapsenheter hade sedan ett gemensamt större centrum med kommunal service och affärer. De 

21 Ibid. s. 99-100. 1942 inrättades Statens kommitté för byggnadsforskning och byggnadsstandardiseringen. 1944 
bildades Hemmets forskningsinstitut, HFI, med syfte att rationalisera hem- och hushållsarbetet. Normsamlingen från 
1942 fick smeknamnet ”Westholms bibel”.

22 Ibid. s. 101.
23 Eva Rudberg, Folkhemmets bostäder 1940-1960. Svenskt bostadsbyggande under 1940- och 50-talen, Stockholm 

1987, s. 13. Allmännyttiga bostadsföretag fick låna 100% av byggkostnaden, medan de kooperativa fick låna 90% 
och de privata 85%.

24 Nylander 2013, s. 97.
25 Ibid. s. 101-102.
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grannskapsenheter som byggdes i Sverige under 1940-talet var dock fristående stadsdelar med egna 

centrumbildningar.26 

De sociala och funktionella idéerna från 1930-talet levde alltså kvar, men krigsårens materialbrist 

bidrog till att arkitekturen fick inslag av mer traditionell karaktär som exempelvis fasadbeklädnader 

i tegel eller trä och tegelklädda sadeltak (delvis på grund av asfaltsbrist). Lisbeth Söderqvist menar 

att denna stil, som brukar kallas nyrealism eller new empiricism, också är kopplad till arkitekternas 

önskan att skapa praktiskt beprövad arkitektur som kunde uppskattas av vanliga människor.27

Byggnadernas planformer blev också mer varierade och 1930-talets lamellhus varierades med bland 

annat punkthus (tornliknande höghus med centralt trapphus) och stjärnhus (med centralt trapphus 

och tre stjärnformigt utskjutande flyglar). De olika byggnadstyperna blandades ofta inom ett 

grannskap så att bebyggelsen följde terrängen. Bebyggelsen anpassades generellt alltså mer efter 

den omgivande miljön än den gjorde under 1930-talet.

1950-talet

Under 1950-talet rådde högkonjunktur i Sverige och det var ett stort tryck på politiker och 

stadsplanerare att avhjälpa bostadsbristen och erbjuda befolkningen moderna bostäder. 

Diskussionen kom alltmer att handla om att bygga mycket och fort, vilket alltså innebar att 1940-

talets sociala visioner kom lite i skymundan. Kraven på snabb bostadsproduktion ledde också till 

ytterligare rationaliseringar av byggandet, som understöddes av statliga investeringsstöd till 

elementfabriker och maskininköp.28 Rationaliseringen gynnades också av att stora bostadsbolag som 

allmännyttan, HSB och Riksbyggen dominerade bostadsbyggandet.29

Den expansiva ekonomin gjorde i kombination med rationaliseringarna också att de 

grannskapsenheter som byggdes under 1950-talet blev allt större. Den låga skala som präglade 

1940-talet och det tidiga 50-talets byggande förändrades, vilket innebar allt högre och tjockare hus. 

Begreppet ABC-stad (Arbete, Bostäder och Centrum) introducerades och kan beskrivas som en 

utvidgning av grannskapsenheten för att också omfatta arbetsplatser. Ett exempel på detta är 

Vällingby centrum som invigdes 1954. I Vällingby skulle stadens alla funktioner finnas på plats och 

centrumet skulle även betjäna intilliggande stadsdelar.30 

Under 1950-talet inleddes omfattande saneringar av många gamla stadskärnor i svenska städer, 

26 Ibid.
27 Söderqvist 2008, s. 204-205.
28 Nylander 2013, s. 126-127.
29 Henrik Ranby, ”Stadsplanering och bostäder” Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, Signum, Lund 2009. s. 

263.
30 Nylander 2013, s. 124-125.
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vilket innebar att äldre byggnader revs för att ge plats åt stora, moderna och funktionella byggnader. 

Enligt den då gällande plan- och bygglagen fanns det få värden i den befintliga bebyggelsen.31 Det 

ansågs helt enkelt mer ekonomiskt och rationellt att riva och bygga nytt och på köpet få bättre 

bostäder, bättre trafik och bättre lekmiljöer.32

1950-talet var också det årtionde då privatbilismen fick sitt stora genombrott, vilket påverkade 

stadsplaneringen. Trafikseparering var redan i början av 1950-talet en viktig fråga vid 

stadsplaneringen.33 Syftet med trafikseparering är att skapa bilfria bostadsmiljöer och innebär att 

bilvägar och parkeringsplatser skiljs från lekplatser, gång- och cykelvägar. Bilvägarna utformas som 

matarleder i bostadsområdets utkanter med så kallade säckgator in i området. Som ett resultat av 

detta vidgades gaturummen och byggnaderna placerades ett stycke från gatan vilket gav ett öppnare 

stadsrum.34 Den ökande trafiken innebar också att de parkliknande miljöer som omgav 1940-talets 

grannskapsenheter i slutet av 1950-talet motsvarades av mer hårdgjorda ytor för gator, parkeringar 

och garagelängor.

Under 1950-talet blev det radikala formspråk som dominerade 1930-talets byggande återigen allt 

vanligare. Fasaderna var ofta slätputsade alternativt klädda med släta skivmaterial eller 

betongelement. Färgskalan var också ljusare än under 1940-talet. Taken var ofta platta eller svagt 

sluttande, med det karaktäristiska V-taket som en variant. Även om flerbostadshus med tio våningar 

eller mer blev allt vanligare i slutet av 1950-talet är det intressant att konstatera att en ny bostadstyp, 

med gruppbebyggelse bestående av enplans atriumhus, också introducerades.35 Eftersom 

atriumhuset är slutet kring en mindre inre trädgård, kan dessa bostäder byggas mycket tätt. Ett tidigt 

exempel på denna typ av bebyggelse är de atriumhus som byggdes i Kortedala i Göteborg 1956.36 

Området består av ett 40-tal enplans atriumhus med flacka pulpettak som byggts i vinkel, med 

träplank ut mot områdets gångstråk.

1960-talet

Trots satsningarna på bostadsbyggande rådde under 1960-talet fortfarande bostadsbrist, framförallt 

på grund av inflyttningen till storstäderna. Efterkrigstidens bostadsbyggande hade bidragit till höjd 

lägenhetsstandard, men 1960 saknade fortfarande omkring 25 procent av bostäderna centralvärme 

31 Ibid. s. 119.
32 Ibid. s. 127.
33 Söderqvist 2008, s. 260. Söderqvist visar att trafikseparering hade en framskjuten plats i stadsplanearbetet redan i 

början av 1950-talet även om regelverket för trafikplanering kom först i och med SCAFT 1968.
34 Nylander 2013 , s. 125.
35 Söderqvist 2008, s. 229.
36 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande, Stadsbyggnadskontoret och 

Kulturförvaltningen/Stadsmuseet Göteborg 1999, s. 223. Arkitekter: Erik och Tore Ahlsén.
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och 40 procent saknade eget badrum.37 Den bostadspolitiska ambitionen var liksom tidigare att 

bereda hela befolkningen goda bostäder, vilket formulerades som: ”Hela befolkningen skall beredas 

sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader”.38 Mot bakgrund av detta är det förståeligt att saneringen av äldre bebyggelse fortsatte 

under 1960-talet, men för att nå de bostadspolitiska målen krävdes också ytterligare satsningar.

1964 tog riksdagen beslut om det så kallade Miljonprogrammet med målet att under en tioårsperiod 

bygga 100.000 bostäder om året. Detta krävde ett mycket rationaliserat byggande och staten 

stimulerade industrialiserat byggande genom bland annat maskinlånefonden där byggbolagen fick 

ersättning för investeringar i maskinparken.39  Kommunerna fick också statligt stöd för markförvärv 

och från 1966 gavs extra stöd till bostadsprojekt med över 1000 lägenheter, vilket bidrog till att 

storleken på bostadsprojekten växte.40 Detta innebar alltså att 1940-talets tankar om grannskapets 

småskalighet och närhet prioriterades bort. Stora bostadsområden som Rosengård i Malmö, 

Gårdsten i Göteborg och Skärholmen i Stockholm brukar ofta nämnas som exempel på 

miljonprogrammet. Det var dock inte bara stora flerbostadshus som byggdes inom 

miljonprogrammet. Under perioden 1961-1975 byggdes totalt omkring 1,35 miljoner bostäder, 

varav 880.000 i flerbostadshus och 570.000 i småhus.41 Bland småhusen finns såväl radhus som 

atriumhus och under miljonprogrammets slutskede även alltmer villabebyggelse. Det intensiva 

byggandet under 1960-talet resulterade i att bostadsbristen slutligen byggdes bort, och omkring 35 

procent av Sveriges bostadsbestånd är byggt under perioden 1961-1970.42

Det alltmer rationaliserade bostadsbyggandet påverkade stadsplanerna som i många fall anpassades 

efter hur rälsburna kranar kunde manövrera och lyfta upp prefabricerade byggnadselement.43 

Trafikplaneringen var en annan viktig faktor i stadsplaneringen som slog igenom fullt ut under 

1960-talet. År 1960 utgavs God bostads normer för bilparkering och 1968 gav Planverket och 

Vägverket ut regelverket SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arkitektur Forskningsgruppen för 

Trafiksäkerhet)44 Gator, parkeringsplatser och trafikseparering fick därigenom än mer 

uppmärksamhet vilket innebar att gaturummet reducerades till en trafikteknisk funktion. Det var 

alltså fokus på produktionstekniska frågor och normuppfyllelse, vilket gjorde att bostadsgårdarnas 

estetiska och sociala kvaliteter kom i skymundan. 

37 Nylander 2013, s. 149.
38 Den bostadspolitiska propositionen (1967:100).
39 Nylander 2013, s. 159-160.
40 Ibid. s. 151.
41 Sonja Vidén, "Folkhem och bostadssilor" En miljon bostäder, Arkitekturmuseets årsbok. Stockholm 1996. sid. 54.
42 Nylander 2013, s. 151.
43 Ibid. s. 161. Här presenteras Backa Röd i Göteborg som ett exempel.
44 Ibid. s. 153.
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Karaktäristiskt för 1960-talets arkitektur är ett strikt geometriskt formspråk med tydliga horisontella 

och/eller vertikala linjer.45 De strikt geometriska formerna framhävs också av att taken ofta är platta 

och saknar tydligt markerad takfot. De prefabricerade fasadelementen blev allt vanligare under 

1960-talet vilket kan ha bidragit till att detta arkitektoniska uttryck dominerar. Fasadelement i 

betong fanns i olika varianter och kunde vara släta, mönstrade eller med ingjuten sjösten eller 

singel. Miljonprogrammet förknippas ofta med dessa typer av betongfasader, men det är inte en helt 

rättvisande bild eftersom det vanligaste fasadmaterialet är tegel och endast cirka 15 procent av 

husen har fasader av betongelement.46 Många av husen med betongfasader är dock mycket stora, 

vilket säkerligen bidragit till den uppmärksamhet de fått. Under 1960-talet introducerades också 

loftgångshuset. Med loftgångar utmed hela husets långsida kunde antalet trappuppgångar och hissar 

minimeras. Detta innebar lägre byggnadskostnader, vilket bidrog till att denna konstruktion blev 

relativt vanlig under miljonprogrammets tid.47

Det var dock inte bara praktiska och ekonomiska aspekter, utan även estetiska preferenser, som 

bidrog till byggnadernas ökade skala och det strikt geometriska formspråket. Lisbeth Söderqvist 

menar att många arkitekter ansåg att god design och effektivitet var synonymer, vilket innebar att 

tydliga spår av rationella byggmetoder var önskvärt.48 I en artikel i tidskriften Arkitektur 1959 

presenteras det nybyggda bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg med följande kommentar: ”en 

stadsbild med en utifrån sett överraskande jämn kontur – välgörande i förhållande till den taggiga 

silhuetten på en del andra höjdområden i staden”.49 Ett annat exempel, från 1962, är Sven 

Backströms och Leif Reinius beskrivning av det femte höghuset i Hötorgscity, med fasader ut mot 

Sergels Torg: ”Ur stadsbildssynpunkt önskade vi få en så ren byggnadskub som möjligt, fri från 

extra uppbyggnader som stör silhuetten”.50 Skulpturala former var uppskattade och det fanns också 

idéer om att den stora skalan i stadsbilden motiverades av de moderna snabba transportmedlen. 

Byggnader skulle kunna upplevas som skulpturer i landskapet sedda från bilen i motorvägsfart.51 Ett 

exempel på denna estetik ses i bild 1, som visar Sune Lindströms vision över det nya Täby.52

45 Vidén 1996, s. 58.
46 Ibid. s. 57.
47 Ibid. s. 56.
48 Söderqvist 2013, s. 200.
49 Torsten Frendberg, ”Biskopsgården – ett bostadsområde i Göteborg” Arkitektur nr 1 1959, s. 4.
50 Sven Backströms och Leif Reinius, ”Femte höghuset i Hötorgscity, Stockholm” Arkitektur nr 11 1962, s. 308.
51 Nylander 2013, s. 155.
52 Ibid. Grindtorp i Täby byggdes 1961-65. Stadsplanen ritades av Sune Lindström, chefsarkitekt på VBB och 

stadsbyggnadsprofessor på Chalmers.
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Bild 1. Bostadsområdet Grindtorp i Täby med den monumentala Storstugan. Skiss av Sune 

Lindström.

Dessa estetiska ideal delades dock inte av alla, och det fanns inom arkitekturkretsar tidigt kritik mot 

den växande skalan och den fantasilösa arkitekturen. Ett exempel på kritik mot den växande skalan, 

med allt tjockare och högre hus, är Docent Lennart Holms artikel ”Flerfamiljshus idag” i tidskriften 

Arkitektur 1960. Han menar att ekonomiska intressen har fått för stort inflytande vilket går ut över 

bostadsmiljöns kvaliteter, och skriver: ”Ingen tror väl längre att man bygger högt och koncentrerat 

för att åstadkomma större rymlighet på marken?”.53 Det ska dock påpekas att Holm ansåg att 

arkitektens uppgift var att bygga ett samhälle och inte att ”roa publiken med skojiga former”.54 Ett 

exempel på kritik mot det avskalade formspråket är det omfattande debattinlägget ”Mot en ny 

miljö” i tidskriften Arkitektur 1962, som författats av tre unga arkitekter som bland annat kritiserar 

den enformiga upprepningen och den själlösa anonymitet som de anser kännetecknar det samtida 

byggandet.55 

I slutet av 1960-talet tilltog kritiken mot såväl miljonprogrammet som rivningarna av äldre 

bebyggelse. Pressen som tidigare kritiserat den låga bostadsproduktionen vände och kritiserade 

istället de nybyggda bostadsområdena. 1966 presenterade Expressen det nybyggda Rosengård i 

Malmö som ”nybyggd slum!”, och DN:s omdöme över Skärholmen 1968 var ”Riv det”.56 1968-

årsrörelsens uppror mot etablissemanget innebar också att rivningshotade hus ockuperades för att 

förhindra att de revs.

53 Lennart Holm, ”Flerfamiljshus idag” Arkitektur nr 11 1960, s. 221-222.
54 Söderqvist 2008, s. 200-201. Lennart Holm (1926-2009) var en av de arkitekter som ingick som expert i utredningar 

med uppgift att dra upp riktlinjerna för hur välfärdssamhället skulle gestaltas. Holm var också generaldirektör för 
Statens planverk 1969-1987.

55 Mats Edblom, Jan Strömdal och Allan Westerman,”Mot en ny miljö”, Arkitektur nr 8 1962, s. 205-224. Hela detta 
nummer av Arkitektur upptas av denna debattartikel och i flera efterföljande nummer av tidskriften publiceras 
artiklar med kommentarer. 

56 Nylander 2013, s. 152.
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Brittgårdens plats i Tibros historia

Tiden efter andra världskrigets slut och fram till slutet av 1960-talet präglades av ihållande 

högkonjunktur och ekonomisk tillväxt. Under dessa så kallade rekordåren gick stora delar av 

industrin i Sverige för högtryck och den lilla köpingen Tibro var inget undantag. Tibro dominerades 

av möbelindustrin som expanderade kraftigt under denna tid, till stor del beroende på det 

omfattande bostadsbyggandet i Sverige, vilket innebar ett stort behov av möbler. Möbelindustrins 

nyinflyttade arbetare behövde bostäder och dessutom krävdes utbyggnad av den kommunala 

servicen. Kommunen arbetade därför under denna period med nya stadsplaner för flera olika 

områden i Tibro. 

1953 förvärvade kommunen ett markområde kallat Brittgården i utkanten av samhället. Här 

planerade Riksbyggen och HSB att bygga ett konventionellt bostadsområde med ett antal större 

flerbostadshus.57 Dessa planer ogillades dock av Byggnadsstyrelsen, som istället föreslog att de 

centrala delarna av Tibro skulle saneras för att inte bostäderna skulle hamna för långt från centrum. 

Kommunen ansåg dock att det skulle vara för kostsamt att sanera centrum och dessutom fanns 

problem med markförvärv. I januari 1958 beslutade kommunen att upprätta en ny stadsplan för 

Brittgårdsområdet.58 Byggnadsnämnden vände sig till Ralph Erskine, som tidigare ritat ett 

uppskattat affärs- och bostadshus vid torget i Tibro (1957-1958), med uppdraget att upprätta en ny 

stadsplan för Brittgårdsområdet, där stor vikt låg vid den yttre miljön och husens gruppering.59 

I april 1959 presenterade Erskine ett förslag till ny stadsplan som tillstyrktes av kommunen.60 

Länsstyrelsen var dock kritisk till stadsplaneförslaget och kallade till ett sammanträde i Tibro, där 

även Kungl. Byggnadsstyrelsen skulle vara representerad.61 Länsstyrelsens kritik gällde bland annat 

att högre hus och egna hem blandats och att tomtindelningen var invecklad. Förslaget sågs dock 

som ett ”konsekvent genomfört planexperiment” och förutsatt att en enhetlig och kunnig 

byggnadsprojektering tog hänsyn till svårigheterna ville de inte motsätta sig ärendet. 

Byggnadsstyrelsens yttrande var mer positivt, även om de helst såg att nybyggnation 

koncentrerades till köpingens centrala delar, och ansåg att planen gav möjligheter till en attraktiv 

boendemiljö med ”helt andra planelement än de banala punkt- och lamellhusuppställningar som 

man eljest nu för tiden dagligdags möter i stadsbyggandet”. Byggnadsstyrelsens yttrande avslutas 

57 Söderqvist 2008, s. 28.
58 Kommunfullmäktiges protokoll 13 januari 1958 § 5, Tibro kommunarkiv.
59 Söderqvist 2008, s. 28.
60 Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 1959 § 77 med bilagor, Tibro kommunarkiv.
61 Kommunfullmäktiges protokoll 16 november 1959 § 157 med bilagor, Tibro kommunarkiv. I bilagorna finns 

anteckningar från det sammanträde som Länsstyrelsen kallat till den 5 november 1959, samt utlåtande från 
stadsarkitekten, Länsstyrelsen, Byggnadsstyrelsen och Svenska Riksbyggen. I anteckningarna nämns helt kort att 
”Arkitekt Erskine presenterade stadsplaneförslaget inför de närvarande”.
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sedan med kommentaren: ”I den mån förslagets förverkligande betraktas som ett experiment bör det 

ur stadsplanesynpunkt kunna anses mera riskfritt än den bostadsproduktion i form av höghus som 

alltjämt livligt pågår inom många orter”. Stadsplanen fastställdes slutligen av Kungl. Maj:t den 11 

mars 1960.62

Länsstyrelsens krav på enhetlig byggnadsprojektering bidrog säkerligen också till att Svenska 

Riksbyggen sedan som ensam byggherre fick ansvaret för hela Brittgården, med Ralph Erskine som 

byggnadsarkitekt.63 För att försäkra sig om att alla bostäder skulle hyras ut, byggdes området ut i 

etapper. I den första etappen byggdes två flerbostadshus med totalt 38 lägenheter som stod färdiga 

hösten 1961. Dessa blev snabbt uthyrda och den andra etappen med 72 lägenheter påbörjades därför 

redan under våren 1962. Året därefter påbörjades en tredje etapp med ytterligare 76 lägenheter. Den 

fjärde etappen bestod av radhusbebyggelse med 25 bostäder i ett till två plan, med källare. I de sista 

etapperna byggdes sedan en livsmedelsbutik som öppnade 1966, ytterligare flerbostadshus med 

lägenheter och dessutom 30 egna hem i form av atriumhus. Hela området var fullt utbyggt 1968 och 

det fanns då sammanlagt 369 bostäder i Brittgården. De enda bostäder som var svåra att få uthyrda 

var de lägenheter som byggdes i den sista etappen, medan atriumhusen inte var något problem att få 

sålda.64 Alla lägenheter var ursprungligen bostadsrätter och Tibro köping lämnade borgen för 75% 

av insatsbeloppet för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att köpa en egen bostadsrätt.65  

Brittgården fick till en början ett mestadels positivt mottagande, även om vissa tyckte att 

byggnaderna var direkt fula.66 Området fick på grund av den annorlunda utformningen också 

mycket uppmärksamhet i media. Förutom en mängd artiklar i den lokala pressen fanns positiva 

artiklar i såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter.67 Sveriges Television gjorde i december 

1962 också en reportagefilm om Brittgården.68 Brittgården uppmärksammades även i fackpressen, 

där exempelvis tidskriften Arkitektur 1965 gjorde ett stort reportage om Tibro.69 Dessutom gjorde 

många arkitekturstudenter studiebesök i Brittgården. Claes Caldenby beskriver att ”Tibro var ett av 

få stopp i Sverige”, under den studieresa till Danmark som hans årskurs på arkitektutbildningen i 

62 Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 1960 §54, Tibro kommunarkiv.
63 Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 1960 §43, Tibro kommunarkiv. Kommunen sålde all mark i kvarteret 

Brittgården till Svenska Riksbyggen för 200.000 kronor.
64 Eva Thörn, "Ralph Erskine i Tibro" Brittgården: ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro, Tibro kommun 2012, 

s. 35.
65 Riksbyggens prospekt för etapp 3 och 4 i Brittgårdsområdet, Tibro Museums samlingar.
66 Thörn 2012, s. 36.
67 Hans-Erland Heineman, ”Ny bostadsmiljö” Svenska Dagbladet 7 november 1961; ”Tibro utnyttjar sin grönska” 

Dagens Nyheter 2 juni 1968.
68 Brittgården i Tibro, http://www.svtplay.se/klipp/130030/brittgarden-i-tibro, hämtad 2014-04-23.
69 Red., ”Tibro” Arkitektur nr 6 1965, s. 167-176. Här presenteras bostadsområdet Brittgården utförligt. Dessutom 

kommenteras det förslag till förändrad stadsplan för Tibro centrum och bostadsorådet Språttebo, som Erskine också 
arbetat med.
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Stockholm gjorde 1968.70 Med bostadsområdet Brittgården hade alltså den lilla köpingen Tibro 

hamnat på arkitekturkartan.

I mitten av 1970-talet drabbades möbelindustrin i Tibro av en kraftig nedgång som ledde till att 

många bostäder i Brittgården stod tomma. Den allmänna lågkonjunkturen vid denna tid drabbade 

Tibro särskilt hårt på grund av att bostadsbyggandet i Sverige samtidigt avstannade i och med 

miljonprogrammets avslutande. Vid denna tid hade levnadsstandarden i Sverige också ökat och de 

som hade råd valde i många fall att flytta till villa. Detta gjorde att allt fler lägenheter i Brittgården 

stod tomma. Kommunen hyrde in sig i lägenheter som användes av människor med sociala 

problem, vilket bidrog till att Brittgården fick allt sämre rykte.71 Även om Brittgården under åren 

haft skiftande rykte och problem med outhyrda lägenheter har radhusen och atriumhusen alltid varit 

populära.72  

I slutet av 1980-talet påbörjade Riksbyggen ett omfattande renoveringsarbete i Brittgården för att 

göra området mer attraktivt. Eftersom bostadsrättsföreningarna saknade medel för renovering köpte 

Riksbyggen in alla lägenheterna från bostadsrättsinnehavarna.73 Renoveringen pågick under flera år 

och innebar bland annat att lägenheterna moderniserades, yttertaken renoverades, trapphus byggdes 

in och hissar installerades. Dessutom byggdes ett av flerbostadshusen i området om till äldreboende. 

Det vikande kundunderlaget vid denna tid gjorde också att livsmedelsaffären Brittgårdshallen lades 

ned 1991.74 Den största förändringen i Brittgården skedde 1992, då ett flerbostadshus i de inre 

delarna av Brittgården revs för att minska antalet outhyrda lägenheter.75 Detta skedde trots protester 

från den lokala kulturnämnden och riksantikvarieämbetet. Kommunens kulturnämnd föreslog till 

och med att Brittgården skulle K-märkas. Det var dock inte alla som uppskattade detta förslag och 

upprörda tibrobor hörde av sig till Tibro museum och undrade ”hur man kan komma med en sådan 

befängd idé som att K-märka hus som ser ut att ha byggnadsställningarna kvar!!”.76 Trots dessa 

åtgärder var många lägenheter outhyrda och 1999 gick de två största bostadsrättsföreningarna i 

konkurs och banken fick söka länge efter nya ägare.77

På valborgsmässoafton 2001 tog fastighetsägaren Bertil Lindström över Brittgårdens lägenheter och 

70 Claes Caldenby, ”Tibro på arkitekturkartan” Brittgården: ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro, Tibro 
kommun 2012, s. 9.

71 Thörn 2012, s. 36.
72 Samtal med Eva Thörn vid en rundvandring i Brittgården, 2014-02-27.
73 Thörn 2012, s. 38.
74 Telefonintervju med Christer Carnegren 2014-04-22. Carnegren var ägare till livsmedelsaffären Brittgårdshallen 

1966-1991, och bor i lägenhet på bottenvåningen i Brittgården sedan 1967.
75 Thörn 2012, s. 38-39.
76 Ibid. s. 38.
77 Per-Göran Ylander, ”Att äga och förvalta ett modernt kulturarv” Brittgården: ett bostadsområde av Ralph Erskine i 

Tibro, Tibro kommun 2012, s. 55.
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ägandeformen omvandlades från bostadsrätt till hyresrätt. Vid denna tidpunkt var 140 lägenheter av 

de omkring 260 lägenheterna outhyrda.78 Lindström påbörjade ett utvecklingsarbete för att minska 

antalet tomma lägenheter, vilket bland annat innebar att hålla området rent och snyggt, slå ihop 

mindre lägenheter till större och investera i fjärrvärme.79 Han försökte också skapa en god kontakt 

med hyresgästerna genom att träffa alla hyresgäster personligen före kontraktsskrivning. En 

undersökning bland de boende i området visade att många var intresserade av att spela boule, vilket 

ledde till att den igenväxta fotbollsplanen gjordes om till bouleplaner.80 Lindström kontaktade också 

Erskine för att diskutera byggnadernas färgsättning. Erskine föreslog att loftgångarnas och 

balkongernas svartblå limträbalkar skulle målas i klara gula och röda kulörer. Till de två nedersta 

våningarna valdes gul färg, medan röd färg valdes till våningarna ovanför.81 Dessa åtgärder gjorde 

att området snabbt fick ett allt bättre rykte och redan 2008 var alla lägenheter uthyrda.82 Lindström 

inledde också ett samarbete med Tibro museum och 2011 köpte han in ett atriumhus som haft 

samma ägare sedan 1967 och påbörjade ett arbete med att återställa huset till sitt ursprungliga skick 

med tidstypiska möbler, helst tillverkade i Tibro.83

Vid årsskiftet 2013/2014 sålde Bertil Lindström av hälsoskäl Brittgårdens lägenheter till det lokala 

bostadsföretaget Tibrobyggen.84 I Brittgården finns idag 266 lägenheter och ett äldreboende i 

kommunal regi, samt 25 radhus och 30 atriumhus.85

Arkitekten Ralph Erskine

Biografisk översikt

Ralph Erskine föddes i London 1914 och växte upp i villaförorten Mill Hill. Familjen var relativt 

välbeställd och uppväxten färgades av socialismens värderingar. Han gick på internatskolan The 

Friend´s School som drevs av den kristna kväkarrörelsen. Föräldrarna sympatiserade med skolans 

ideal även om de inte var religiösa. I kväkarrörelsen fanns inga präster, utan man samtalade med 

varandra och kom fram till gemensamma beslut på demokratiska grunder. Under åren 1932-38 

studerade Erskine arkitektur och stadsplanering vid Regent Street Polytechnic i London. Efter 

78 Ibid. s.55.
79 Thörn 2012, s.  39.
80 Ylander 2012, s. 56.
81 Ibid. s. 59.
82 Ibid. s. 60.
83 Ibid.
84 Telefonintervju med Bertil Lindström 2014-01-27. Bertil Lindström avled 68 år gammal den 25 februari 2014 

(dagen efter Ralph Erskines 100-årsdag).
85 Tibrobyggens hemsida, www.tibrobyggen.se, hämtad 2014-04-10.
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examen startade han 1939 sitt eget arkitektkontor med namnet Ralph Erskine Architect and Planner.

I början av maj 1939 kom Erskine på cykel och utrustad med ryggsäck och sovsäck till Sverige för 

att arbeta. Erskine var intresserad av den svenska, socialt inriktade funktionalismen, som efter 

Stockholmsutställningen 1930 fick mycket uppmärksamhet i Storbritannien. Erskine attraherades av 

den svenska funktionalismens starka koppling till sociala frågor och den politiska viljan att bygga 

upp ett nytt och mer jämlikt samhälle.86 Han bestämde sig snart för att stanna i Sverige och bad sin 

fästmö Ruth Francis komma efter, och de gifte sig i Stockholms rådhus den 29 augusti 1939. Två 

dagar senare bröt kriget ut och under krigsåren var det ont om arbete. För att minimera sina 

levnadskostnader byggde Erskine vintern 1941-42 egenhändigt en liten stuga på en tomt han 

erbjöds disponera gratis. Jag kommer att återkomma till denna stuga som brukar kallas för lådan. 

Erskine kompletterade också sina studier med ett år vid Konsthögskolans arkitekturskola i 

Stockholm (1944-45).

1946 hyrde Erskine ett 1700-talshus i Drottningholm, där han också inrättade sitt kontor. 1947 blev 

dansken Aage Rosenvold (1914-2006) och Erskine kompanjoner. Rosenvolds praktiska läggning 

kompletterade Erskines mer visionära idéer och de kom att samarbeta under nära 40 år.87 Just 

samarbete och avsaknad av byråkrati var något som präglade arbetet på Erskines kontor och det 

rådde en familjär stämning.88 1955 flyttades kontoret, som då hade ett tiotal medarbetare, till den 

gamla segelskutan M/S Verona (byggd 1905) som förtöjdes nära Erskines bostad i Drottningholm. 

Under flera somrar på 1950- och 1960-talet seglade kontorets anställda med sina familjer ut i 

skärgården för en två månaders arbetsperiod.89 1963 Byggde Erskine en egen villa i Drottningholm, 

med en kontorsbyggnad på tomten. Segelskutan användes dock under ytterligare tio år som ett 

annex till det nya kontoret.90

Ralph Erskine bjöds 1959 in till CIAM:s möte i Otterlo i Holland, där han presenterade sina idéer 

kring hur bostäder kan utformas för att anpassas till klimatet och lokala traditioner i de norra 

delarna av Sverige.91 Detta möte brukar betecknas som CIAM:s sista, alternativt det första för Team 

10 (skrivs ibland också som Team ten eller Team X). De som ville bryta med CIAM:s traditioner 

och förnya arkitekturen bildade det så kallade Team 10. I denna grupp ingick Erskine som 

medverkade vid åtminstone sex av de tio möten som hölls mellan 1961 och 1977.92

86 Egelius s. 7.
87 Ibid. s. 52.
88 Ibid. s. 52.
89 Ibid. s. 54-56.
90 Ibid. s. 66.
91 Ibid. s. 81. Mötets officiella namn var CIAM '59.
92 Söderqvist s. 106.
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Erskine fick under 1970-talet och 1980-talet flera utmärkelser och priser i både Sverige och 

utomlands.93 Han har bland annat fått Kasper Salin-priset två gånger; 1970 för kvarteret Barberaren 

i Sandviken och 1980 för Allhuset vid Stockholms universitet. Priset 1970 var ett slags samlingspris 

för Erskines redan då omfattande arkitektgärning. Juryns motivering löd:

Svenska Arkitektföreningen utdelar 1970 års Kasper Salinpris till kv. Barberaren i Sandviken som 
exponent för en serie intressanta bostadsområden av Ralph Erskine såsom Brittgården i Tibro, Claire 
Hall i Cambridge och kv. Ezperanza i Landskrona.

I en mångsidig produktion av bostadsmiljöer har Ralph Erskine visat en ambition och förmåga att 
forma det fysiska rummet till gagn och lust för människan, både som kollektiv och enskild individ. 
Han vill med utformningen av rummet ge förutsättningar såväl för social gemenskap som för 
individens avskildhet och med starkt artikulerad form göra miljön rikare.

Han har intuitivt känt för den enskilda människan och konsekvent företrätt hennes intressen i en tid då 
en slentrianmässig produktionsanpassning alltför mycket präglar utformningen av vår omgivning.94

1981 delades Erskines kontor upp och de flesta medarbetarna flyttade och bildade det kollektivägda 

Arken Arkitektkontor AB. År 2000 erbjöd Erskine sin medarbetare Johannes Tovatt ett 

kompanjonskap och det gemensamma företaget fick namnet Erskine Tovatt Arkitekter AB. Erskine 

ville dock att hans namn skulle tas bort från firman efter hans död och kontoret heter numera Tovatt 

Architects and Planners. 

Erskines produktion är omfattande och spänner över en mycket lång tidsperiod. Han var 

internationellt erkänd, men var huvudsakligen verksam i Sverige och har här ritat otaliga 

stadsplaner, privata villor, radhus, flerbostadshus och industribyggnader. Under slutet av 1960-talet 

arbetade Erskine dock med flera större bostadsprojekt i Storbritannien. I Sverige är Erskine idag 

kanske mest känd för byggnadsprojekt som bostadsområdet Nya Bruket i Sandviken (1973-1978) 

och kontorshöghuset Lilla Bommen i Göteborg (1986), som i folkmun kallas läppstiftet.95

Visioner och ideal

Erskines arkitektur har ibland beskrivits som romantisk, human eller organisk. Erskine gillade dock 

inte denna typ av etiketter med fokus på frågor om stil utan deklarerade sig själv kort och gott som 

funktionalist.96 Erskine definierade i en föreläsning 1982 sin tolkning av begreppet funktionalist: 

”För mig är funktionalismen ingen stil utan ett sätt att tänka, en arbetsprocess som kan öka 

93 Egelius 1988, s. 207. I en lista med viktiga årtal i Erskines liv redovisas olika hederstitlar, utmärkelser och priser. De 
flesta är från Sverige, tätt följt av Storbritannien.

94 Sveriges Arkitekter, http://www.arkitekt.se/s33956. Hämtad 2014-04-28.
95 Nya Bruket är ett bostadsområde med omkring 750 bostäder, där planen är baserad på det gamla gatunätet; Lilla 

Bommen är ett höghus med 22 våningar, i en nästan postmodernistisk stil, som färgsatts i klar röd och vit färg.
96 Olof Hultin, ”Ralph Erskine” Arkitektur nr 7 1981, s. 2.
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förståelsen för den verksamhet vi är engagerade i.”97 Han beskriver vidare att funktionalismen 

ständigt måste utvecklas, och får på inga villkor identifieras med de planer och den arkitektur som 

karaktäriserar den tidiga modernismen. I denna föreläsning presenterar han också sin arkitektursyn. 

Han beskriver arkitektur som samhällskonst och menar att det är viktigt att skapa levnadsområden 

där boende, arbete, studier och rekreation kan förekomma nära varandra. Han menar också att det är 

viktigt att ta hänsyn till klimatets inverkan. Erskine anser också att den estetiska upplevelsen är 

viktig och han menar att ett personligt uttryckssätt är viktigt för att motverka monotoni. Han anger 

också fyra drivkrafter för förändring av arkitekturen; demokratiskt deltagande i besluten, 

minoritetsrättigheter, energihushållning och resursfördelning. Han avslutar föreläsningen med att 

slå fast att arkitektur är brukskonst och pläderar för poesi och skönhet som skapas ur verkliga 

förhållanden och behov, och önskar sig en arkitektur som uttrycker våra drömmar om ett rättvisare 

samhälle. För att få en bättre förståelse för Erskines arkitektursyn kan det vara intressant att se 

närmare på hur hans visioner vuxit fram och hur de kommit till uttryck i verkliga projekt.

Under den kalla vintern 1941-1942 byggde paret Erskine en lådformad stuga på 20 kvadratmeter i 

Lissma söder om Stockholm, den så kallade lådan.98 Huset byggdes med en minimal budget och 

saknade såväl badrum som rinnande vatten. Som byggnadsmaterial användes i stor uträckning 

sådant de fick gratis, som exempelvis stenar i skogen och tegel från en övergiven ugn i närheten. 

Bostaden var uppbyggd runt en central eldstad och inredningen gjordes mycket flexibel, med bland 

annat en säng som kunde hissas upp i taket och ett arbetsbord som kunde fällas ut från väggen. 

Huset placerades i en södersluttning och saknade fönster åt norr medan den södra väggen var helt 

glasad. Detta gjorde dock att det blev kallt på vintern, vilket gjorde att isolerande luckor fick sättas 

upp. Egelius menar att denna erfarenhet kan ha bidragit till att Erskine kom att undvika helt glasade 

väggar i sina senare projekt.99 Erskine beskriver själv att detta husbygge var viktigt för hans 

inställning till arkitektur:

Vi byggde huset egenhändigt för en sammanlagd investering av 4 500 kronor: En minimibostad på 20 
kvm. Det gjordes mycket koncentrerat med fällbar och hissbar inredning. Men mest väsentligt är 
uppbrottet från de romantiska idealen. Jag sökte mig tillbaka till funktionalismen och den estetik som 
hör till. En vändpunkt i min arkitektur.100

Lådan är ett exempel på både hushållning med knappa resurser och klimatanpassning genom 

byggnadens utformning och placering i landskapet. Paret Erskine bodde i huset i fyra år 

97 Ralph Erskine, ”Demokratisk arkitektur” Ralph Erskine, arkitekt: utställning, Byggförlaget, Stockholm 1988, s. 12. 
Detta är en bearbetad version av en föreläsning som Ralph Erskine höll 1982 för The Royal Society of Arts. 
Översättning och bearbetning Eva Raldow & Karin Winter.

98 Egelius 1988, s. 9.
99 Ibid.
100Arkitektur nr 7 1981, s. 5.
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tillsammans med sina två första barn och Erskine hade då också sitt kontor där. Huset finns idag 

inte kvar men en kopia byggdes 1989 på Lovön i Ekerö kommun. 

Erskine ställde sig bakom 1940-talets svenska stadsplanering där grannskapsplanering var ett viktigt 

inslag. Detta var ett naturligt steg eftersom han genom sin brittiska utbildning hade fått god insikt i 

stadsplanering efter trädgårdsstadens (Garden City) principer. I Gästrike-Hammarby, nära 

Sandviken fick Erskine i uppdrag att gestalta ett helt brukssamhälle. Området började byggas 1947 

och Erskine ritade såväl stadsplan som bostäder, butiker, pensionärshem och fabriksbyggnader. 

Samhället är utformat som en liten grannskapsenhet med butiker och social service och dessutom 

arbetsplatser i de närliggande industribyggnaderna. Bostäderna består av radhus, kedjehus och 

friliggande villor. Mitt i området finns en större grästäckt allmänning, eller "village green" som det 

brukar kallas i engelska små byar. Det är alltså ett exempel på en varierad bebyggelse i mindre skala 

med plats för olika aktiviteter, i kontrast till funktionalismens zonindelning. Alla bostadshus har 

tegelklädda sadeltak och fasaderna är varierade med inslag av puts, liggande träpanel och 

grovhuggen slaggsten. Skorstenarna är tydligt markerade, vilket är typiskt för Erskine som ville 

framhäva värmekällans betydelse i det svenska klimatet.101 Det arkitektoniska uttrycket skulle alltså 

kunna betecknas som typisk New empiricism. Se bild 2. Detta bostadsområde är också ett bra 

exempel på det som Erskine kallar samhällskonst, där sociala aspekter ligger till grund för 

planeringen.

Bild 2. Radhuslänga i Gästrike-Hammarby.

101 Egelius 1988, s. 21.
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Ända sedan ankomsten till Sverige har Erskine fascinerats av det nordliga klimatet, vilket givit 

upphov till tankar kring solljus, vind och kyla. I en artikel i tidskriften Arkitektur 1960, presenterar 

han sina idéer kring hur bostäder kan utformas för ett nordligt klimat.102 Han beskriver att det är 

väsentligt att ta hänsyn till de stora kontrasterna mellan olika årstider och utveckla skyddande 

funktioner hos byggnader och samhällen. Såväl enskilda byggnader som hela samhällen ska 

planeras för att skapa vindskydd mot norr och för att ta tillvara solvärmen genom att öppna sig mot 

solen i söder. Han menar också att det bör finnas kommunikationsvägar, torg och trädgårdar som är 

täckta för dåligt väder och öppna för bra väder. Dessutom menar han att teknisk rationalisering och 

standardisering är särskilt viktigt på grund av de höga byggnadskostnaderna, men det är viktigt att 

ändå erbjuda människor maximal valfrihet. Erskines tankar kring att fånga solljuset har också gjort 

att han i många byggnader använt sig av solreflektorer på taket, som via takfönster leder ner rikligt 

med solljus i byggnadernas inre.103 Dessa solreflektorer, som kan vara utformade som vinklade 

betongplattor eller träplank på taket, ger vid första anblicken intryck av att endast vara dekorationer. 

I bild 3 ses ett exempel på det senare alternativet.

Bild 3. Solreflektorer på Aula Magna (1995-1997) vid Stockholms universitet. Fotografi från 2010.

Erskine diskuterar i artikeln också klimatets påverkan i sociala termer. Han menar att nordliga 

städer, med avlägsna grannsamhällen, måste byggas efter sitt eget sätt att leva och de bör därför 

kännetecknas av en intensiv verksamhet och stora valmöjligheter. Samhället ska planeras så att 

mänsklig kontakt underlättas och han pläderar för en mycket koncentrerad bebyggelse, ”så att man 

får ett accentuerat mänskligt inslag i öknen”. Han menar dock att växlingarna i det mänskliga 

stämningsläget kräver att det även finns utrymmen för avskildhet och privatliv. Eftersom mycket tid 

tillbringas inomhus ska man från samhället också ha utblick över det omgivande landskapet.

102 Ralph Erskine, ”Bo i nordligt klimat” Arkitektur nr 8 1960, s. 57-60.
103 Egelius 1988, s. 70.
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Erskines tankar om anpassning till regionala förhållanden, både tekniskt och socialt, var helt i linje 

med de idéer som Team 10 representerade. Flera av arkitekterna i Team 10 menade att man skulle 

utgå från människans levnadssätt och inte estetiska ideal.104 Arkitekterna skulle tillsammans med de 

boende försöka skapa bättre bostadsmiljöer. Erskine var, liksom de övriga i Team 10, också kritisk 

till den utbredda zoneringen.105 Han menade att rumslig uppdelning av olika verksamheter leder till 

ensidiga områden med en torftig miljö. Erskine presenterade för övrigt Brittgården i Tibro vid Team 

10:s möte i Abbey of Royamount 1962.

Erskine ansåg att standardiseringar var nödvändigt för att hålla nere byggnadskostnaderna, men 

ville samtidigt undvika monotoni. Han använde tidigt prefabricerade byggnadselement för att få en 

lägre produktionskostnad. Ett exempel är bostadsområdet Lassaskog i Växjö (1954), som också var 

ett av de första projekten i Sverige där prefabricerade fasadelement i betong monterades med kran. 

Lassaskog består av sex punkthus i åtta våningar, där de spårbundna lyftkranarnas räckvidd bestämt 

områdets utformning.106 Av en illustration med situationsplan och kranens räckvidd framgår att tre 

olika spår användes.107 Detta har gjort det möjligt att gruppera byggnaderna relativt fritt kring en 

större grönyta i områdets mitt, och alltså inte enformigt uppradade efter varandra. Bostadsområdet 

är alltså ett typiskt exempel på vad som brukar kallas hus i park. Byggnaderna har en avskalad 

gestaltning i form av byggnadskuber med platta tak, vilket för tankarna till 1930-talets strikta 

funktionalism. Fasadelementen i betong är dock mönstrade med horisontella räfflor och på taken 

finns stora kubformade uppbyggnader för hissmaskineriet. Byggnaderna har dessutom 

utanpåliggande balkonger som är upphängda i vajrar förankrade i betongbalkar som skjuter ut från 

taket, vilket är en lösning som Erskine senare kom att använda ett flertal gånger.108 Denna lösning är 

ett resultat av Erskine tankar om klimatanpassning. Genom denna konstruktion undviks den 

köldbrygga som annars skulle uppstå om man lät insidans betonggolv fortsätta obrutet som 

balkongplatta.109 Lassaskog är ett exempel på en mycket rationell byggnadsproduktion där 

konstruktionens funktioner också är tydligt gestaltade i arkitekturen, vilket livar upp det annars 

mycket avskalade uttrycket. Gestaltningen skulle alltså också kunna ses som ett tidigt exempel på 

brutalism, vilken kännetecknas av synlig betong och att tekniska detaljer utgör ett arkitektoniskt 

motiv. De billiga och enkla materialen bidrar tillsammans med den rationella byggmetoden som 

användes i Lassaskog också till hushållningen med resurser.

104 Söderqvist 2008, s. 106-110.
105 Egelius 1988, s. 83.
106 Ibid. s. 40-41.
107 Ibid. s. 40.
108 I nästan alla senare byggnader har Erskine använt sig av utanpåhängande balkonger i olika former. Exempel där 

balkonger hängande i vajrar från betongkonsoler på taket använts: Butikscentrum Vallmon i Tibro (1957-1958), 
Kvarteret Barberaren i Sandviken (1962-1968), Kvarteret Släggsmeden i Sandviken (1968-1970).

109 Egelius 1988, s. 71. Erskines idéskiss förklarar konstruktionen.
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Det av Erskines projekt som fått mest internationell uppmärksamhet är troligen totalsaneringen av 

de gamla gruvarbetarbostäderna i stadsdelen Byker i Newcastle upon Tyne (1969-1982). Området 

domineras av The Byker Wall, en slingrande byggnad som är en och en halv kilometer lång och sex 

till nio våningar hög. Byggnaden fungerar som en mur mot trafikbuller och nordanvinden. Fasaden 

mot norr är klädd med tegel i fem olika färger och har få och små fönsteröppningar. På murens 

södra sida öppnar byggnaden upp sig med större fönster samt utanpåhängande balkonger och 

loftgångar klädda med liggande träpanel i starka färger. Innanför muren breder ett stort område med 

låg och tät bebyggelse ut sig. Det som väckt mest uppmärksamhet är dock att tankarna på 

brukarinflytande fick stor betydelse för projektet. Erskine erbjöds uppdraget 1968, men bad om en 

månads betänketid. Två av Erskines anställda bosatte sig under denna tid i området för att få en 

uppfattning om de sociala problemen i de gamla gruvarbetarbostäderna.110 När sedan projektet väl 

startade sattes ett litet lokalkontor upp i en tom butik i området, för att Bykerbor på ett informellt 

sätt skulle kunna vara med och påverka byggnadsprojektet. Från lokalkontoret bedrevs också 

informationsverksamhet och grupparbeten kring planeringen. Även om alla delar av projektet inte 

blev helt lyckade, visar detta exempel på Erskines sociala engagemang och hur han medvetet 

försökt skapa medborgarinflytande i byggnadsprocessen.111 Dessutom fungerar The Byker Wall som 

en identitetsskapande symbol för bostadsområdet, kanske både på gott och ont.

En egen stil

Även om Erskine inte ville att hans arkitektur skulle kategoriseras i en viss stil, ska jag försöka mig 

på att göra en sammanfattande beskrivning av de egenskaper som kännetecknar hans arkitektur. Det 

är förstås naturligt att det arkitektoniska uttrycket förändras under en så lång karriär. Som vi sett bär 

Erskines arkitektur från 1940-talet spår av New empiricism och under 1950-talet finns exempel på 

en mer strikt funktionalism med inslag av brutalism. Under 1960-talet hade flera av Erskines 

byggnader stora drag av brutalism och Erskines senare projekt skulle kunna betecknas som 

postmodernism. 

Gemensamt för Erskines arkitektur är att byggnaderna ofta har detaljer som ger dem karaktär, vilket 

bidrar till att ge dem en egen identitet. Här finns exempelvis de överdimensionerade skorstenarna, 

de utanpåhängande balkongerna och de för Erskine typiska solreflektorerna. Erskine använde sig 

också ofta av enkla, billiga material som trä och betong som han kombinerade för att skapa 

variation. Dessutom förekommer ofta färgsättning med flera olika färger. Erskines stil skulle kunna 

110 Ibid. s. 150.
111 Ibid. s. 151-154. Egelius beskriver bland annat problem med den första etappen, ett pilotprojektet som när det stod 

färdigt upplevdes mörkt och trångt. Många upplever också muren som mindre lyckad än den lägre bebyggelsen.
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beskrivas som en skulptural arkitektur, där enkla grundformer skulpteras genom att olika accenter 

adderas.

I de fall Erskine medverkat i stadsplaneringen förekommer ofta en blandning av olika bostadstyper, 

för att bereda plats för olika människor. Radhuslängor i två plan återkommer då ofta, vilket skulle 

kunna förklaras med Erskines bakgrund från England, där denna typ av bebyggelse är vanlig. 

Erskines tankar om klimatanpassning gör dessutom att byggnaderna ofta är utformade och 

grupperade för att ge skydd från nordanvinden. Ett återkommande tema är också att 

bostadsområden utformats som bymiljöer med låg och tät bebyggelse, med inslag av torg och 

grönytor.
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3. BRITTGÅRDENS URSPRUNGLIGA GESTALTNING

Stadsplan

Denna beskrivning av Brittgårdens stadsplan utgår från Ralph Erskines stadsplaneförslag från april 

1959, vilken senare fastställdes av Kungl. Maj:t den 11 mars 1960.112 Se bild 4.

Bild 4. Stadsplanekarta, upprättad i april 1959.

Brittgårdsområdet är beläget omkring 700 meter öster om tätortens centrala delar och är omgivet av 

villabebyggelse. Enligt stadsplaneförslagets beskrivning skulle området utöver bostäder inrymma: 

”Butiker för livsmedel samt eventuellt för manufaktur, tidningar och papper och möjligen ett 

konditori planeras inom området och avses betjäna de omkringliggande villaområdena.”. Dessutom 

var tanken att en förskola och eventuellt del av en småskola skulle kunna planeras inom området. 

Det är intressant att stadsplanen inte reserverar olika delar av området för olika typer av ändamål, 

112 Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 1959 § 77, Tibro kommunarkiv. Bilaga med stadsplaneförslag: ”Förslag till 
ändring i och utvidgning av stadsplan för del av Tibro köping i Skaraborgs län (Brittgårdsområdet), april 1959”.
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utan alla byggnader är i stadsplanekartan markerade med ”BK”, vilket innebär att de får användas 

för ”bostadsändamål och därtill hörande butiker, hantverkslokaler, garage och andra gemensamma 

ändamål”.113 Detta gör det möjligt att fritt placera butiker och olika gemensamma lokaler i området. 

Tanken var dock att ett affärscenter skulle placeras i områdets sydvästra hörn.114 Detta är också 

tydligt i en av Erskines tidiga skisser över området. Se bild 5.

Bild 5. Torg med butiker. Ralph Erskines perspektivskiss över Brittgårdens sydvästra del.

Erskine beskriver i stadsplaneförslaget sina tankar bakom utformningen av Brittgårdsområdet med 

kommentaren:

Allmänt har det varit avsikten att planera en ”bygrupp” där olika byggnads och bostadsformer och 
olika aktiviteter kan trivas i nära anslutning till varandra, men där samtidigt familjens avskildhet kan 
bevakas.

Han beskriver vidare idéerna bakom bebyggelsens gruppering inom det planerade området: 

Bebyggelsen har grupperats inom området så, att det bildas en intim ”stadsmiljö” med gator, torg och 
formella planteringar som inramas av byggnaderna. Samtidigt har det därigenom blivit möjligt att 
frilägga större sammanhängande parkytor, som omger denna byggnads kärna och där större lekplan 
planeras.

Denna intima ”stadsmiljö”, omgiven av parkmiljö, skulle också vara fri från biltrafik. Erskine 

beskriver i sitt förslag att biltrafiken ska dras fram på norra sidan av bebyggelsen, där också garage- 

och parkeringsplatser är belägna. Lekplatser för småbarn skulle placeras inom bostadsområdet så att 

de var skyddade från biltrafik.

En närmare granskning av stadsplaneförslaget visar att de högsta byggnaderna placerats i norr med 

allt lägre byggnader längre söderut i området som avslutas med enplans atriumhus. Större 

113 Stadsplaneförslag 1959, § 1.
114 Byggnadsnämndens protokoll 27 augusti 1959 § 176, Tibro kommunarkiv. ”... affärerna i enlighet med 

planförfattarens intensioner böra förläggas till det planerade affärscentrat i områdets sydvästra hörn”.
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flerbostadshus i tre till fyra våningar bildar bebyggelsens gränser mot norr, öster och väster.115 Flera 

längre byggnadskroppar bildar tillsammans en särskilt tydlig avgränsning mot norr. 

Flerbostadshusen är placerade i vinklar kring inre gårdsbildningar som öppnar sig åt söder. De 

flerbostadshus som placeras i områdets inre delar ska enligt stadsplanebestämmelserna placeras på 

pelare.116 Detta ger dessa stora byggnadskroppar ett lättare intryck och en mindre avskärmande 

funktion som passar den mindre skalan i områdets inre delar. De inre delarna av bostadsområdet och 

områdets sydöstra del är avsedda för radhusbebyggelse i ett till två plan. Radhusbebyggelsen är 

ordnad i flera små grupper med varierande antal bostäder. Dessa små grupper har i sin tur 

grupperats relativt fritt runt olika mindre gårdsbildningar. I bostadsområdets södra del finns 

bebyggelse med atriumhus i vinkel. Atriumhusen i de inre delarna av området är ordnade i 

kvadratiska kvarter om fyra hus, som orienterats så att alla husens atriumgårdar öppnar sig åt 

sydväst. Detta resulterar i att tre av husen får öppna atriumgårdar, medan ett av husen får en helt 

sluten atriumgård. De atriumhus som bildar områdets södra gräns har orienterats med gårdarna mot 

söder, vilket innebär att de öppnar sig mot de omgivande parkytorna.

Området kan utifrån uppfattas som slutet och monotont på grund av att det åt flera håll avgränsas av 

flerbostadshus, som bildar en slags stadsmur. Planen kännetecknas visserligen av en tät bebyggelse 

men har en varierad struktur där flerbostadshus, radhus och atriumhus ligger nära varandra. De inre 

delarna av området har också en låg skala och en nästan labyrintisk karaktär, med både större 

gångstråk och mindre gångvägar mellan eller under byggnaderna. Dessutom finns både större och 

mindre insprängda torg och gårdar. Området är alltså mycket varierat och präglas också av såväl 

cirkulationsmöjligheter som platser att uppehålla sig vid.

Byggnadernas gestaltning

Brittgårdens bostäder är fördelade på tre olika byggnadstyper; flerbostadshus, radhus och 

atriumhus. Jag beskriver först hur dessa olika byggnadstyper ursprungligen utformades och för 

sedan en avslutande diskussion kring områdets gestaltning som helhet.

Flerbostadshusen

Flerbostadshusen är i huvudsak utformade som lamellhus i tre till fyra våningar med svagt sluttande 

tak. Bild 6 visar ritningar för ett hus med tre våningar från den första utbyggnadsetappen. I de inre 

115 Stadsplaneförslag 1959, § 8. Romerska siffror anger högsta antal våningar. Där två siffror anges får maximalt 40% 
av den bebyggda ytan byggas till det högre våningsantalet.

116 Stadsplaneförslag 1959, § 4, Mom. 2. ”Å med X betecknad del av område skall under byggnad lämnas i huvudsak 
fritt utrymme till en höjd av minst 3 meter, räknat från markplanet”.
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delarna av Brittgården förekommer också flerbostadshus med fem våningar som är byggda på 

pelare, så att man kan passera under dem. Fasaderna består i samtliga flerbostadshus av vitputsade 

lättbetongelement med inslag av liggande faluröd träpanel innanför loftgångarna. Fönstren är 

genomgående liggande med vita snickerier, medan bostädernas trädörrar är målade i varierande 

kulörer. Loftgångarna och balkongerna är upphängda utanpå fasaderna i kraftiga och tydligt 

exponerade betongbalkar, vilket ger byggnaderna en särprägel. Alla räcken består av en stomme av 

kraftiga plankor laserade i en gröngrå ton. Denna stomme har sedan fyllts med liggande svart 

träpanel. På alla loftgångar, utom de mot norr, är väggfasta bänkar placerade utmed fasaden mellan 

entrédörrarna. Trapphusen är av en öppen konstruktion som liksom loftgångarna är fristående från 

husens byggnadskroppar. I en och samma byggnad har tvåplanslägenheter blandats med 

enplanslägenheter. Detta har utnyttjats för att ge loftgångarna och balkongerna en asymmetrisk 

placering, vilket ger en uppbruten fasad. Tvåplanslägenheter här och var överst i husen ger också en 

varierad silhuett, vilket framgår av omslagsbilden. I omslagsbilden syns också att taken över 

tvåplanslägenheternas balkonger placerats längst upp i byggnaden, vilket förstärker effekten av den 

varierade silhuetten.

Bild 6. Hus 1 i den första etappen. Fasad åt söder med balkonger och uteplatser samt fasad åt norr 

med loftgångar och entréer på markplan. Del av bygglovshandling.

Flerbostadshusen som bildar områdets norra gräns har garage i källarplanet, vilket innebär att även 

bottenvåningens lägenheter har entré från en loftgång i dessa hus. Alla bostäder i området har 

balkong eller egen uteplats på markplan vilka placerats med hänsyn till en kombination av 
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insynsskydd och solmöjlighet. Balkonger och uteplatser är så långt möjligt placerade vid den sida 

av huset som vetter mot områdets utsida. Detta gäller dock inte de hus som fungerar som skydd mot 

norr, där de istället placerats i söder, in mot gården. I dessa fall har gångvägar och allmänna ytor 

placerats längre från byggnaden så att en mer avskild och privat miljö skapas.

Radhusbebyggelsen

Radhusbebyggelsen består av tre olika typer av bostadstyper i ett till två plan med svagt sluttande 

tak. I bild 7 ses exempel på hur dessa typer (A, B och C) kombinerats i en radhuslänga. Denna 

blandning bidrar, tillsammans med att de enskilda radhusen också har asymmetrisk planform, till att 

en variationsrik miljö skapas. Fasaderna består av vitputsade lättbetongelement med inslag av 

liggande faluröd träpanel i fasadernas överkant. Fönstren är av varierande storlek och form med vita 

fönstersnickerier och det förekommer dessutom kupolformade små takfönster. Av bild 8 framgår 

radhusens färgsättning och här ses också takfönstren. Radhusen har höga skorstenar i svartmålad 

plåt, likt stora uppochnedvända utropstecken, vilket bidrar till att ge byggnaderna karaktär. De 

speciellt utformade entrépartierna i svartmålat trä bidrar också till att byggnaderna får en skulptural 

form. Uteplatserna är placerade åt söder där så är möjligt, annars är de placerade så att de vetter in 

mot den mindre gård som radhuskvarteret är byggt kring.

Bild 7. Radhuslänga. Fasad mot norr med entréer. Del av bygglovshandling.
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Bild 8. Radhuskvarteret, sett från sydost. Fotografi från 1960-talet.

Atriumhusen

Atriumhusen är utformade som enplanshus i vinkel med svagt sluttande tak. Ytterfasaderna består 

av vitmålat tegel, samt liggande vitmålad träpanel i byggnadernas förrådsdel. Fasaderna in mot 

atriumgårdarna är däremot utförda i liggande gulmålad träpanel. Fönstersnickerierna är liksom i 

områdets övriga bebyggelse vitmålade och varje atriumhus har dessutom ett kupolformat takfönster 

som placerats ovanför arbetsytan i köket. Atriumhusen har samma typ av höga svarta skorstenar och 

speciella entréparti som radhusen, vilket bidrar till att ge byggnaderna karaktär. I bild 9 ses 

entrépartiet på ett atriumhus och i bakgrunden ses även husets karaktäristiska skorsten. Atriumhusen 

är orienterade så att atriumgårdarna öppnar sig åt söder. Huskropparna har konsekvent också 

placerats så att fönstren ut mot atriumgården är orienterade åt sydväst. I bild 10 ses fasader för en 

grupp med fyra atriumhus i ett kvadratiskt kvarter. I detta kvarter har tre av husen atriumgårdar ut 

mot området, medan ett hus har en helt sluten inre gård. De öppna atriumgårdarna avskärmas av 

plank ut mot området. Plankets stomme består av kraftiga plankor laserade i en gröngrå ton. 

Stommen är, liksom i flerbostadshusens balkongräcken, i den nedre delen fylld med liggande svart 

träpanel. En speciell finess med dessa plank är att de har två stora skjutbara luckor i liggande 

faluröd träpanel som gör det möjligt att stänga till eller öppna atriumgården. Dessutom finns i 

mitten av planket en dörr i stående faluröd träpanel. 
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Bild 9. Entréparti på atriumhus. Fotografi från 2014.

Bild 10. Kvarter med fyra atriumhus. Fasader mot norr och väster. Del av bygglovshandling.

Området som helhet

Även om området består av olika byggnadstyper finns det flera drag som bidrar till områdets 

sammanhållna uttryck. Framförallt bidrar det modernistiska formspråket med näst intill platta tak 

och en dominerande ljus färgsättning till att hålla samman området. De färger som används som 
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accenter återkommer också i de olika byggnadstyperna. Tydligast är detta med den faluröda färgen, 

men även svarta detaljer förekommer i alla byggnader. Atriumhusens plank har dessutom samma 

färgkombination som finns i flerbostadshusens loftgångar (faluröd, svart och gröngrå lasyr). 

Gemensamt är också att utförandet och formen är i fokus och inte exklusiva material. Enkla och 

billiga byggnadsmaterial som lättbetong och liggande målad träpanel utnyttjas flitigt. Radhusen och 

atriumhusen har såväl de skulpturala entrépartierna i svartmålat trä som de accentuerade 

skorstenarna i svartmålad plåt gemensamt. Dessutom har båda dessa byggnadstyper kupolformade 

takfönster i plast. I såväl flerbostadshusen som radhusbebyggelsen har också bostäder med olika 

antal våningar blandats, vilket bidrar till variationsrika fasader och en livlig silhuett. Man skulle 

som en sammanfattning kunna säga att Brittgården har en rikt varierad utformning inom ett 

standardiserat schema med få element.

Utemiljön har en mycket tillrättalagd karaktär, med utstuderade markbeläggningar och välordnade 

planteringar. Inom området finns också fasta sittgrupper och bänkar, med en gemensam utformning 

i betong och trä, utplacerade på de olika gårdarna, och även i den omgivande parkmiljön utanför 

själva bebyggelsen. Miljöerna inom bebyggelsen präglas av hårda material som asfalt, 

betongtrappor, plattor och stenläggningar. Ett exempel på detta ses i bild 11 som visar 

bottenvåningens entréer i ett av flerbostadshusen. Enligt Eva Thörn på Tibro museum, som 

diskuterat detta med Erskine, var det inte riktigt så det var tänkt.117 Erskines tanke var att alla skulle 

kunna se grönska från sina lägenheter. När husen stod klara fanns dock inte tillräckligt med pengar 

för att färdigställa utemiljöerna. Erskines perspektivskiss av gården mellan det långa 

flerbostadshuset och radhusbebyggelsen i områdets norra del visar hur han tänkt sig 

markbeläggning i olika material, i kombination med blomsterplanteringar och inslag av större träd. 

Se bild 12. 

Brittgården ger ett lite främmande intryck i stadsbilden. Den koncentrerade bebyggelsen där 

flerbostadshusen fungerar som en slags mur runt området, står i kontrast till de öppna gräsklädda 

parkytor som omger bostadsområdet, även om det finns en antydan till anslutning till den 

omgivande miljön genom uteplatserna i bottenvåningen. Såväl flerbostadshusens skala som den 

arkitektoniska utformningen med de visuellt framträdande betongbalkarna står också i stark kontrast 

till den omgivande mer traditionella villabebyggelsen.

117 Samtal med Eva Thörn vid en rundvandring i Brittgården, 2014-02-27.
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Bild 11. Entréer till ett flerbostadshus. Fotografi från 1960-talet.

Bild 12. Bredgatan. Ralph Erskines perspektivskiss över Brittgårdens norra delar.
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4. ANALYS OCH DISKUSSION

Brittgården i ett arkitekturhistoriskt perspektiv

I denna del av analysen diskuterar jag Brittgårdens ursprungliga gestaltning i relation till såväl 

Erskines idéer som till den samtida arkitekturdiskursen. Jag har utgått från min beskrivning av 

Brittgården i det föregående kapitlet som jag här kopplar till de resultat jag presenterar i 

bakgrundsteckningen.

Stadsplanen

Brittgårdens stadsplan är utformad så att högre bebyggelse bildar skydd mot norr och området 

öppnar sig sedan successivt med allt lägre bebyggelse åt söder. Dessutom har längre flerbostadshus 

placerats i områdets ytterkanter åt både öster och väster. Detta är ett tydligt kännetecken för 

Erskines arkitektur och är ett resultat av hans tankar om klimatanpassning. Erskine tänker sig också 

att ett mikroklimat bildas i de inre delarna av ett bostadsområde om det byggs tillräckligt 

koncentrerat. Brittgårdens plan med en omsluten tät bebyggelse skulle alltså kunna ses som sätt att 

bidra till hushållningen med resurser för uppvärmning av bostäderna. 

Den täta bebyggelsen i Brittgården skulle också kunna ses som ett svar på den kritik som under 

1950-talet växer fram mot de glest bebyggda svenska grannskapsenheterna, som många uppfattade 

som döda sovstäder.118 Detta är tydligt också i Erskines ordval i beskrivningen av stadsplanen, som 

innehåller ord som ”stadsmiljö” och ”bygrupp”. Dessutom kan man notera att beskrivningen 

konsekvent använder beteckningen ”torg” och inte ”gårdar” för områdets platsbildningar. Erskine 

ansåg, som vi sett tidigare, att en koncentrerad bebyggelse främjade kontakter mellan människor. 

Brittgårdens nästan labyrintiska plan i kombination med blandade bostadsformer kan ses som ett 

försök att skapa möjlighet till oplanerade spontana möten. De olika gårdarna och torgen skulle, 

tillsammans med de mer klimatskyddade loftgångarna och utrymmena under husen på pelare, kunna 

fungera som informella mötesplatser för de boende i området. Dessa tankar är helt i linje med den 

diskussion som fördes på CIAM:s möte Hoddleston 1951. Söderqvist menar att det redan då fanns 

en tendens att driva stadsplaneringen bort från hus i park.119 Hon beskriver att diskussionen kretsade 

kring hur stadskärnor skulle utformas för att fungera som mötesplatser, och att man såg de 

118 Söderqvist 2008, s. 216-221. Söderqvist beskriver här den framväxande kritiken av den svenska 
grannskapsplaneringen och menar att tankar om "stadsmässighet" blir allt vanligare.

119 Ibid. s. 74-77.
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italienska städernas rumsbildningar med torg och arkader som en förebild. Skyddade platser som 

gallerior, portiker och atrier ansågs bidra till att människor möts och gemenskap uppstår. Dessa 

tankar vidareutvecklades senare av medlemmarna i Team 10, som enligt Söderqvist tog intryck av 

strukturalismen. Strukturalismen inom arkitekturen innebar att arkitekterna intresserade sig för 

stadens strukturer och invånarnas sociala mönster.120 Fokus var därför på hela samhället, inte på 

enskilda byggnader, och det var viktigt att arkitekturen understödde förflyttningar och 

kommunikation mellan människor. Tanken var att ett komplext gatusystem representerade 

komplexiteten i människors sociala nätverk.121

Även om det i Brittgården förekommer flera större flerbostadshus, varav ett par med fem våningar, 

är en stor del av bebyggelsen i lägre skala. I områdets ytterkanter är relativt stora flerbostadshus 

med tre till fyra våningar placerade. De inre och södra delarna av området domineras dock av 

grupper av radhusbebyggelse i ett till två plan och grupper med enplans atriumhus. Detta är, 

tillsammans med tätheten i de inre delarna, ett resultat av Erskines tankar på att skapa en ”bygrupp”. 

Vid slutet av 1950-talet ökade generellt byggnadernas skala och höghus blev en allt vanligare 

byggnadsform. En mindre skala efterfrågades vid denna tid dock av många, vilket är tydligt inte 

minst i Byggnadsstyrelsens yttrande angående Brittgårdens stadsplan som avslutas med 

kommentaren: 

I den mån förslagets förverkligande betraktas som ett experiment bör det ur stadsplanesynpunkt kunna 
anses mera riskfritt än den bostadsproduktion i form av höghus som alltjämt livligt pågår inom många 
orter.122

Den relativt stora andelen småhus i Brittgården, i kombination med den omgivande parkmiljön, kan 

också ses som inspirerade av trädgårdsstadens ideal med småskalig bebyggelse på landet. Detta kan 

förklaras av Erskines engelska bakgrund, där han under utbildningstiden kommit i kontakt med 

trädgårdsstadens stadsplanering. Erskines önskan att skapa en ”bygrupp” förklaras också av att en 

av Erskines mest tummade böcker var Thomas Sharps The anatomy of the village från 1946, som 

framhåller de höga värden som finns i gamla engelska byar och deras strukturer.123

Det kan vara intressant att jämföra Brittgården med Tensta i Stockholm (1968-1970), där man 

försökte skapa en tät miljö som påminde om innerstadens, men där det också förekom både 

flerbostadshus och enfamiljshus.124 Tensta planerades för 10 600 lägenheter i flerbostadshus (i två 

120 Ibid. s. 316.
121 Ibid. s. 102.
122 Kommunfullmäktiges protokoll 16 november 1959 § 157, Tibro kommunarkiv. Bilaga med Byggnadsstyrelsens 

yttrande angående stadsplaneförslaget för Brittgården. 
123 Egelius 1988, s. 136. Egelius nämner här några av Erskines mest tummade böcker; Thomas Sharp, The anatomy of 

the village, Penguin Books 1946.
124 Ann Katrin Atmer, 100 år i lägenhet, Sveriges Arkitekturmuseum, Stockholm 1975, s. 76.
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till nio våningar) och 600 enfamiljshus, vilket kan jämföras med Brittgårdens ursprungliga plan 

med omkring 265 bostäder i flerbostadshus och 94 enfamiljshus. Förutom den enorma skillnaden i 

stadsdelarnas storlek kan man notera att 5% av bostäderna i Tensta är enfamiljshus, medan det är 

26% i Brittgården.

Brittgården planerades för att rymma flera olika funktioner som bostäder, butiker, samlingslokaler 

och en förskola vilket är en typisk sammansättning i en grannskapsenhet. Det som skiljer 

Brittgården från den typiska grannskapsenheten är framförallt den täta bebyggelsen, men även 

inslaget av enfamiljshus. Syftet med de blandade bostadsformerna var dels att ge människor större 

valmöjlighet och dels att ge möjlighet för människor från olika inkomstgrupper att mötas. Något 

som ytterligare ökar mångfalden i området är de pensionärslägenheter som placerades i 

bottenvåningen, med utsikt över lekplatserna, vid den större gården i områdets nordvästra del.125 

Dessutom byggdes, i områdets sydvästra ytterkant, fyra så kallade ”invalidbostäder” i form av 

enplanshus med egna biluppställningsplatser invid husens entréer.126 Olika grupper av boende är 

alltså inte isolerade från varandra utan bor nära varandra inom området. Denna planering är ett 

tydligt resultat av Erskines sociala engagemang och hans tankar om arkitekturen som 

samhällskonst. Butikerna som även skulle betjäna kringliggande villabebyggelse är här också ett 

mycket viktigt inslag. Den större platsbildningen vid affärscentret skulle då fungera som en naturlig 

mötesplats för såväl boende i området som för de som endast besökte butikerna. 

I Brittgården finns inte så stora spår av det brukarinflytande som Erskine pläderade för, vilket kan 

förklaras av att det var ett helt nytt område som byggdes för att ge bostäder åt nyinflyttade i Tibro. 

Erskine ville dock att miljön skulle vara flexibel och kunna användas för olika ändamål. Ett 

exempel på detta är en terrass med en trappa i en sluttning i områdets nordvästra hörn som enligt 

Erskine kunde utgöra:

En dekoration, en lekplats, en scen för föreställningar, en talarstol för friluftsmöten eller en 
musikestrad för konserter och torgdans. Den kan användas för sådant som vi inte alls har tänkt på eller 
kanske inte användas alls.127 

Ett annat exempel på brukarinflytande är skjutluckorna i atriumgårdarnas plank som ger de boende 

möjlighet att handgripligen påverka sin miljö.

Brittgårdens stadsplan är tydligt påverkad av tankar om trafikseparering, vilket ligger i linje med 

125 Red., ”Tibro” Arkitektur nr 6 1965, s. 170.
126 Invalidbostäderna byggdes i den sista etappen och jag har inte med säkerhet kunna fastställa på vilket stadium de 

planerades. De finns dock med i bygglovshandlingarna för kvarteret Brittgården 21, daterade 20/6 1967. Det ska 
också påpekas att området i övrigt inte var handikappanpassat, utan det förekom på flera ställen nivåskillnader med 
trappor. Det fanns ursprungligen inte heller några hissar i husen.

127 Ralph Erskine, ”Tibro” Arkitektur nr 6 1965, s. 175.
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tendensen att trafikplanering under 1950-talet blev en allt viktigare del av stadsplanearbetet. 

Stadsplanen är utformad för att skapa en bilfri boendemiljö, där motortrafiken leds till 

parkeringsplatser i områdets ytterkanter. Det finns också en separat gångväg som leder in i 

bostadsområdet, genom en portal i ett av flerbostadshusen. Se bild 13. Bebyggelsen är också 

placerad ett stycke från genomfartsleden söder om stadsplaneområdet, och i den mellanliggande 

parkytan har kullar anlagts för att skapa skydd mot trafikbuller. Privatbilismen har haft stor 

inverkan på planeringen, vilket är tydligt i bild 14, som visar områdets parkeringsplatser, garage och 

till och med biltvättplatser. För att minimera den markyta som krävs för biluppställning har ett stort 

antal garageplatser placerats i källarplanen på de större flerbostadshusen i bostadsområdets 

ytterkanter.

Bild 13. Plan för trafikdifferentiering. Tjock linje betecknar motortrafik, prickad gångtrafik.

Bild 14. Plan för biluppställning. G anger garageplatser, P parkering och T biltvätt.

46



Byggnadernas gestaltning

Radhus i två våningar är vanligt förekommande i Erskines olika projekt och Brittgården är inget 

undantag. Här finns grupper med radhusbebyggelse där bostäder i två plan förekommer. Dessutom 

förekommer lägenheter i två plan i flerbostadshusen. Det är som om de i England så vanligt 

förekommande radhusen ställts ovanpå varandra. Flerbostadshusens utformning med individuella 

entréer och ytterdörrar som målats i olika färger bidrar också till att ge husen en karaktär som 

påminner om radhuslängor.

Det avskalade arkitektoniska uttrycket med näst intill platta tak, liggande fönster och den 

dominerande ljusa färgsättningen har tydliga drag av den tidiga modernismens formspråk. Alla 

flerbostadshus i området är dessutom utformade som lamellhus, med genomgående lägenheter. 

Något som ytterligare ger konnotationer till modernismen är att några hus byggts på pelare vilket 

för tankarna till Le Corbusiers arkitektur. Att Brittgårdens gestaltning har tydliga drag av 

modernism är inte så konstigt med tanke på att Erskine deklarerade sig som funktionalist. Dessutom 

ligger detta i linje med återgången till ett mer radikalt formspråk som kännetecknar 1950-talets 

bostadsproduktion i Sverige. Erskine har dock inte låst sig vid en strikt modernistisk stil utan 

anpassar den efter sina egna idéer. Ett exempel på detta är den varierade silhuetten och de uppbrutna 

fasaderna som är ett resultat av blandningen av lägenheter med olika våningsantal. Erskine skriver i 

en kommentar till den varierade strukturen i Brittgården: ”Stadsarkitekten menade att fönster på 

olika ställen, det är ju bara oordning, Jag började sortera ut men så kom jag på att blanda 

lägenhetstyper.”128 Jag menar att detta visar att Erskine ville ha en varierad struktur och därför 

förändrade funktionen för att kunna uppnå detta, men ändå kunna hävda att formen följer 

funktionen. Detta skulle man kunna beskriva som funktionalism i Erskines anda.

Loftgångarna i Brittgården har inte använts främst av ekonomiska skäl, vilket annars var vanligt 

under senare delen av 1960-talet. Brittgårdens loftgångar har inte placerats för att minimera antalet 

trappuppgångar, utan snarare för att skapa en omväxlande fasad. Det finns också en social tanke 

med loftgångarna som, med sina bänkar, är tänkta att fungera som mötesplatser för de boende. 

Söderqvist menar att detta är ett ytterligare tecken på att Erskine, liksom flera andra i Team 10, 

influerats av strukturalismens tankar om att organisera bebyggelsen kring kommunikationsytor.129 

Flera av arkitekterna i Team 10 använde sig redan i början av 1950-talet av konstruktioner som 

liknade loftgångar, som de kallade ”gator i luften” (street-decks), för att möjliggöra gångtrafik i 

flera nivåer i stadsmiljön.130

128 Arkitektur nr 7 1981, s. 28.
129 Söderqvist 2008, s. 241.
130 Ibid. s. 61. Exempelvis Alison och Peter Smithsons tävlingsbidrag till London Golden Lane (1951-1952).
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Jag anser att Brittgården, trots det övervägande modernistiska uttrycket även har spår av 1940-talets 

new empiricism. Det tydligaste spåret är att den liggande träpanelen i faluröd färg återkommer i alla 

byggnadstyper. Stående träpanel är kanske det som närmast förknippas med svenska röda stugor, 

men traditionell bebyggelse, särskilt i norra Sverige, var ofta utförd i liggtimmer. Byggnaderna har 

genomgående mindre fönster åt norr medan större fönster, balkonger och uteplatser är placerade åt 

söder. Radhusens och atriumhusens entrépartier har också ett litet skyddande tak, likt en traditionell 

farstukvist. Även flerbostadshusens entréer är skyddade tack vare loftgångarna som dessutom har 

tak. Denna hänsyn till det nordliga klimatet, där det är viktigt att skydda sig från väder och vind och 

samtidigt ta tillvara det begränsade solljuset, bidrar tillsammans med anspelningen på den svenska 

byggnadstraditionen till den regionala anpassning som kännetecknar new epiricism.

Brittgårdens gestaltning bär också spår av 1960-talets tankar om att rationalitet och effektivitet 

skulle vara synligt i arkitekturen. Enkla och billiga material som vitputsade lättbetongelement, 

obehandlad betong och målad träpanel har använts i fasaderna. Framförallt är rationaliteten synlig i 

flerbostadshusens moduluppbyggnad där byggnadskropparnas enkla grundformer kompletterats 

med utanpåhängande balkonger och loftgångar. Balkonger och loftgångar är dessutom utformade 

och färgsatta på samma sätt; med kraftiga konsoler i obehandlad betong, räcken i målad liggande 

träpanel och med likadana tak. Detta gör att det vid första anblicken är svårt att skilja dem åt. 

Erskine valde också den utanpåhängande konstruktionen av det rationella skälet att minimera 

köldbryggorna. Att olika detaljer återkommer inom området ger också intryck av ett 

kostnadseffektivt byggande. Flerbostadshusens byggnadsmaterial och färgsättning återkommer i 

såväl radhusen som atriumhusen, och dessutom återanvänds olika byggnadsdetaljer, som 

exempelvis radhusens skorstenar och entrépartier även i atriumhusen.

Småhusens höga skorstenar och speciellt utformade entrépartier bidrar tillsammans med 

flerbostadshusens kraftiga betongkonsoler och den varierade takhöjden till att ge gestaltningen en 

skulptural karaktär. Tydligt markerade skorstenar är ett återkommande motiv i Erskines arkitektur. I 

Brittgården får de dock anses vara överdimensionerade med tanke på att det inte finns några 

eldstäder i husen, vilket innebär att skorstenarnas utformning mest är ett utslag av Erskines vilja att 

skapa ett personligt uttryckssätt. Erskine har även använt de speciellt utformade entrépartierna i 

andra sammanhang. Samma utformning, men utförd i betong, har exempelvis använts för Villa 

Ström i Stocksund (1961) och Villa Gadelius på Lidingö (1961). Dessutom är utanpåhängande 

balkonger något som återkommer i flera av Erskines projekt, men i Brittgården är de kanske 

tydligare artikulerade än tidigare. Brittgården har alltså flera arkitektoniska detaljer som är typiska 

för Erskines arkitektur.
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Den skulpturala karaktären och den livliga silhuetten bidrar, tillsammans med att olika material och 

färger kombinerats, till en särpräglad arkitektur som ger Brittgården en tydlig identitet. Denna 

variationsrikedom ser jag som ett utslag av Erskines tankar om att den estetiska upplevelsen är 

viktig. Den livliga silhuetten och den uppbrutna fasaden följer kanske inte 1960-talets dominerande 

ideal med strikt geometriska former, men det fanns flera som, precis som Erskine, ville bryta med 

det som de upplevde som monoton gestaltning. Ett exempel på detta är Hans-Erland Heinemans 

artikel i Arkitektur 1966, där han beskriver den skulpturala arkitekturen som ett alternativ till den 

funktionalistiska och som ett svar på människans behov av omväxling.131 Skulptural arkitektur 

uppfattades under 1960-talet som något positivt men kunde ta sig olika uttryck. Som vi sett tidigare 

fanns det under 1960-talet idéer om att bostadsområden skulle kunna upplevas som skulpturer i 

landskapet sedda från bilen i motorvägsfart. Det finns tecken på att även Erskine tilltalades av 

denna estetik. I bild 15 ses Erskines förslag till placering av en skulptur i Brittgården. Skulpturen 

har inte placerats inom bostadsbebyggelsen, utan i den omgivande parkmiljön väl synlig från 

genomfartsleden. På Erskines skiss ses symptomatiskt också en sportbil som passerar förbi 

Brittgården, kanske dock inte i motorvägsfart.

Bild 15. Förslag till placering av skulpturen ”En blomma till Eva”. Skiss av Ralph Erskine.

131 Hans-Erland Heineman, ”Tankar kring skulptural arkitektur” Arkitektur nr 7 1966. Hans-Erland Heineman (1919-
2003) var arkitekt och blev 1973 professor vid Chalmers Tekniska Högskola. Ett av hans mest kända verk är 
Kulturhuset och Folkets hus i Skövde som stod klart 1964.
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Territoriella aspekter på den ursprungliga gestaltningen

I denna del av analysen diskuterar jag Erskines idéer och gestaltningen av Brittgården med 

territoriella begrepp. Den ursprungliga stadsplanen och byggnadernas gestaltning har dock 

förändrats, dels redan under utbyggnaden i olika etapper och sedan även under senare år. Det är 

därför inte rättvisande att koppla Erskines idéer till dagens befintliga miljö. Denna del av analysen 

utgår därför från den arkitekturhistoriska diskussionen i föregående del, som bygger på den 

ursprungliga gestaltningen.

De rumsligheter som bildas till följd av stadsplanens utformning är alla exempel på territorier som 

skapats medvetet och med ett bestämt syfte. Dessa territorier är alltså resultatet av territoriella 

strategier. I Brittgårdens stadsplan kan man utläsa flera tydliga strategiska territorier. Brittgården 

som helhet utgör ett övergripande strategiskt territorium som delats upp i mindre territorier: den 

omgivande parkmiljön, parkeringsplatserna och bostadsbebyggelsen. Bostadsbebyggelsen är sedan 

huvudsakligen uppdelad i följande territorier: bostadskvarter med olika typer av bebyggelse, en 

större sammanhängande platsbildning i områdets västra del, flera mindre insprängda gårdar i de 

övriga delarna av området, gångvägar, radhusens tomter och atriumhusens gårdar. I bild 16 ses en 

situationsplan över området där de olika territorierna i bostadsbebyggelsen går att utläsa. Förutom 

byggnadernas planform och placering i förhållande till varandra bidrar också den arkitektoniska 

gestaltningen till uppkomsten av territorium. De olika arkitektoniska element som tillsammans leder 

till att ett territorium produceras kallas i territoriella termer för materiella aktanter. Jag kommer i 

denna del av analysen se närmare på några av Brittgårdens strategiska territorier för att diskutera 

hur placeringen av byggnader och gestaltningen av miljön påverkar den territoriella produktionen.
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Bild 16. Situationsplan över Brittgårdsområdet.

Brittgården som ett eget territorium

Erskine försökte medvetet skapa ett område med en tydlig identitet vilket framgår av hans 

kommentar till Brittgårdens utformning i tidskriften Arkitektur: ”Jag jobbade hårt med att få 

identitet i området. Här bor jag, jag vet vad här är.”.132 Bostadsområdet avgränsas åt flera 

väderstreck av visuellt dominerande flerbostadshus. Dessa stora flerbostadshus bildar en tydlig 

gränsmarkering som förstärks av den omgivande parkmiljön som genom de omgivande gräsytorna 

skapar en rumslig distansering från omgivningen. Den säregna gestaltningen av flerbostadshusen, 

med utanpåhängande balkonger i kraftiga betongkonsoler, gör också att området sticker ut i det lilla 

villasamhället. Flerbostadshusens monumentalitet, den omgivande parkmiljön och den 

sammanhållna gestaltningen av området är här exempel på aktanter som tillsammans bildar ett 

nätverk som producerar territoriet Brittgården, en stadsdel med sin egen identitet. I territoriella 

termer skulle detta kunna beskrivas som att gestaltningen utformats för att ge upphov till tydliga 

territoriella associationer. Mot bakgrund av den tilltagande kritiken av miljonprogrammet under 

slutet av 1960-talet är det sannolikt också så att gestaltningen, som dessutom har framträdande 

betongkonstruktioner, kan leda till en territoriell association av Brittgården som en ”betongförort”. 

132 Ralph Erskine, ”Tibro” Arkitektur nr 7 1981, s. 28.
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Trafikplanering och parkeringsplatser

Brittgården är en trafikseparerad stadsdel, där ingen biltrafik är tillåten inom bostadsbebyggelsen. 

Den territoriella strategin har här varit att upprätta separata territorier för biltrafik, parkering och 

bostadsmiljö. Biltrafiken leds utanför bebyggelsen och parkeringsplatserna är koncentrerade till 

speciellt anpassade ytor som förlagts invid de större flerbostadshus som avgränsar bostadsområdet. 

Territoriet parkering produceras av aktanter som exempelvis skyltar, tydligt markerade 

parkeringsplatser och garage i byggnadernas källarplan. Bostadsmiljön produceras som ett bilfritt 

territorium med materiella aktanter som exempelvis betongstolpar och skyltar vid gångvägarna in i 

området och den täta bostadsbebyggelsen som gör det svårt för bilar att röra sig inom området. Det 

är här viktigt att påpeka att de boende i området har gemensamma parkeringsplatser. 

Radhusbebyggelsen eller atriumhusen har alltså inte någon separat infart med egen parkeringsplats. 

Detta innebär att det finns möjligheter till spontana möten mellan människor som bor i olika 

bostadsformer, vilket också bidrar till produktionen av Brittgården som ett gemensamt territorium, 

oavsett vilken bostadsform man bor i. 

Trafiksepareringen innebär naturligtvis att det inte finns någon genomfartstrafik i området. 

Brittgårdens placering i samhällets ytterkant, i kombination med den omgivande parkmiljön, 

innebär också att det inte finns något naturligt gångstråk genom området. Att ingen fordonstrafik 

eller gångtrafik passerar genom området innebär sannolikt att få utomstående rör sig i området, 

vilket innebär att Brittgården främst associeras som ett territorium för de som bor där. Med 

territoriella termer innebär detta en lägre territoriell komplexitet i området jämfört med om det 

fanns bilvägar och gångstråk genom området.

Bostadsbebyggelsens gruppering

Den labyrintiska planen med små kvarter och de insprängda gårdarna kan ses som en territoriell 

strategi för att skapa möjligheter för människor att mötas. Kärrholm diskuterar i sin avhandling 

1800-talets korridorer som en territoriell strategi för att isolera olika funktioner och olika 

samhällsgrupper från varandra i en bostad.133 Korridoren var reserverad för förflyttning och innebar 

också att tjänstefolket kunde röra sig i bostaden utan att stöta på herrskapet. Den labyrintiska planen i 

Brittgården med mindre kvarter med radhus och atriumhus i nära anslutning till flerbostadshus är ett 

exempel på en motsatt territoriell strategi, som motverkar territoriell uppdelning av de boende i 

området. Boende i de olika delarna av området måste passera genom olika kvarter och gårdar för att 

exempelvis komma till och från den gemensamma parkeringen eller butikscentret. De olika 

133 Kärrholm 2004, s. 208 ff.
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gårdarna har karaktären av genomgångsrum med både mindre gångvägar och större gångstråk som 

leder åt olika håll, vilket gör att det finns flera alternativa vägar att gå. På flera av gårdarna finns 

också fasta sittgrupper och lekplatser vilket gör att de kan fungera som uppehållsplatser för såväl 

vuxna som barn. Bebyggelsens gruppering i kombination med det stora antalet mindre gårdar 

innebär en ökad sannolikhet för att människor med olika ärenden rör sig i området. De 

gemensamma utrymmena i Brittgården används alltså för olika ändamål och av olika personer, 

vilket kan beskrivas som att miljön har hög territoriell komplexitet.

Platsbildningen i Brittgårdens västra del

Den större platsbildningen i områdets västra del rymmer en stor mängd territoriella produktioner. 

Platsbildningen avgränsas rumsligt av de kringliggande flerbostadshusen som är de aktanter som 

genom kroppslig stabilisering producerar territoriet. Flerbostadshusen som avgränsar territoriet åt 

öster i den norra delen är dock placerade på pelare, vilket ger territoriet en mindre sluten karaktär. 

Denna konstruktion möjliggör också att ett större territorium som även innefattar angränsande 

rumsbildningar kan produceras. Den större platsbildningen har en nordlig och en sydlig del. Mellan 

dessa delar finns en bred trappa, vilken fungerar som en aktant som bidrar till produktionen av två 

olika territorier. Dessutom är trappan en aktant som stöder en territoriell produktion av ett eget 

territorium. Som vi sett tidigare tänkte sig Erskine att trappan kunde användas på olika sätt, vilket 

innebär att trappan kan bidra till olika territoriella produktioner vid olika tider.

Affärscentret i den södra delen av den större platsbildningen innebär att även människor som inte 

bor inom området lockas hit, vilket betyder att människor med olika ärenden blandas inom samma 

rumsligt avgränsade yta. Det strategiska territoriet affärscentrum produceras framförallt med 

butikerna som aktanter, men även den öppna torgliknande ytan framför butikerna bidrar till den 

territoriella produktionen. I den norra delen finns planteringar och entréer till lägenheterna i 

markplan, vilket bidrar till att det strategiska territoriet bostadsgård produceras. Lägenheternas 

entrépartier utgör också strategiska territorier. Stensättningen utanför lägenheternas entréer och 

dörrarnas olika färgsättning fungerar som materiella aktanter i produktionen av dessa territorier. Se 

bild 17. Det finns alltså inte några staket, grindar eller liknande, vilket innebär att den territoriella 

strategin inte är tvingande, utan medger ett visst mått av överskridande. Territorierna stabiliseras 

huvudsakligen genom association till sorten entréparti, som utgör en del av det större territoriet 

bostadsgård. 
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Bild 17. Lägenheternas entréer. Fotografi från 1960-talet.

Entréerna till lägenheterna på de övre våningarna är placerade på loftgångar av en öppen 

konstruktion som gör att man från loftgångarna har kontakt med gården. Även trapphusen är öppna, 

vilket innebär att de inte har några dörrar mot gården. Loftgångarna kan därför ses som strategiska 

territorier som samtidigt är en del av bostadsgårdens territorium. På loftgångarna finns dessutom 

fasta bänkar, vilket innebär att loftgången, utöver att fungera som trapphus, också kan fungera som 

en slags balkong och därmed del av bostaden. Loftgångarna kan alltså beskrivas som utrymmen 

med flera överlagrade territoriella produktioner.

Inom denna större platsbildning förekommer alltså flera mer eller mindre överlappande territoriella 

produktioner som exempelvis: bostadsgård, affärscentrum, entrépartier, trappan, loftgångar och 

balkonger. Dessutom finns, som vi sett tidigare, även pensionärsbostäder här vilket innebär att 

många olika kategorier av människor samsas inom samma territorium. Platsbildningen i 

Brittgårdens västra del har alltså en mycket hög territoriell komplexitet. Jag menar därför att 

Erskines gestaltning kan beskrivas som en strategi för att skapa en miljö med hög territoriell 

komplexitet.  

De små gårdarna och områdets gångvägar

I Brittgården saknas staket eller häckar som avgränsar radhusens tomter från de allmänna ytorna 

som exempelvis gårdar och gångvägar. Radhusens tomter avgränsas vidare endast från varandra 

med ett litet lågt plank, som inte sträcker sig så långt ut från byggnaden. Se exempelvis bild 8. Det 

innebär att det inte finns några starka kroppsliga aktanter som avgränsar och därmed producerar 
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dessa territorier. På samma sätt som i den större platsbildningen bidrar detta till att olika 

överlappande territorium lättare kan produceras. Erskines tanke är sannolikt att närheten och 

avsaknaden av skarpa gränser ska underlätta sociala kontakter. 

Gångvägarnas territorier produceras av markbehandlingen, där stensättning, plattor och asfalt 

arrangerats i linjer som följer gångvägens sträckning och tydligt visar vart man ska gå. Se 

exempelvis bild 12. Vid de gårdar som skapats i området har fasta bänkar placerats, i vissa fall i 

kombination med ett bord, vilka fungerar som aktanter som bidrar till att producera territoriet gård, 

eller uppehållsplats. Alla bänkar och bord i området har utformats på samma sätt, med 

betongstomme och kraftiga plankor. Den gemensamma utformningen bidrar till att visuellt hålla 

samman området och gör sannolikt också att dessa sittplatser uppfattas som offentliga, och inbjuder 

till att slå sig ned, även om de i vissa fall är placerade nära privata utrymmen. Se bild 18.

Bild 18. Bänk placerad nära ett atriumhus. Fotografi från 2014.

Atriumgårdarna

De plank som avgränsar atriumhusens gårdar är försedda med två stora skjutbara luckor. Denna 

lösning är ett resultat av Erskines tanke att ge de boende möjlighet för såväl offentlig samvaro som 

privat avskildhet. De boende kan alltså själva bestämma vilken grad av öppenhet mot det övriga 

bostadsområdet de vill ha, vilket innebär att de har makt över territoriet. Atriumgården kan vara allt 

från ett helt slutet privat territorium till ett mer offentligt territorium med möjlighet till kontakt med 
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de som passerar på gångstråken utanför. Inom samma rumsbildning kan alltså olika territoriella 

produktioner förekomma vid olika tider. Konstruktionen med skjutluckor kan alltså ses som en 

territoriell strategi som ökar atriumgårdarnas territoriella komplexitet, även om det är i blygsam 

skala. 

Territoriell komplexitet

Det finns i Brittgården flera exempel på lösningar som innebär att området som helhet får en 

blandning av såväl olika funktioner som olika människor. Jag hävdar att Brittgården har planerats 

och gestaltats med syfte att göra området så varierat som möjligt. Brittgården är uppdelat i flera 

olika territorier som är anpassade för olika aktiviteter. Dessutom har flera av dessa territorier, inte 

minst det vid butikscentret, utformats så att flera territoriella produktioner ryms inom samma 

rumsbildning. I territoriella termer kan Erskines gestaltning av Brittgården då beskrivas som ett 

försök att skapa så hög territoriell komplexitet som möjligt, även om exempelvis trafiksepareringen 

bidrar till en minskad territoriell komplexitet i bostadskvarteren. 

Jag har i detta sammanhang svårt att inte dra paralleller till Jane Jacobs inflytelserika bok The 

Death and Life of Great American Cities, som publicerades två år efter Erskines stadsplan för 

Brittgården.134 Jacobs kritiserade modernismens stadsplanering och Brittgården skulle kunna ses 

som ett bostadsområde utformat efter Jacobs tankar om social hållbarhet och de ”four generators of 

diversity” som hon presenterar:

– Fler funktioner i en stadsdel för att gaturummet ska befolkas mer kontinuerligt.

– Små fotgängarvänliga kvarter för att skapa fler potentiella mötespunkter.

– Byggnader av blandad ålder för att tillgängliggöra lokaler med lägre hyror, vilket ökar 

mångfalden.

– Täthet för att ge en hög koncentration av människor som rör sig i området.

I Brittgården finns flera olika funktioner samlade och den trafikseparerade miljön är indelad i små 

kvarter med insprängda torg och gårdar som mötesplatser. Det finns visserligen inte byggnader av 

blandad ålder, men blandningen av bostadstyper med exempelvis pensionärslägenheter och 

”invalidbostäder”, innebär en ökad mångfald. Brittgården består dessutom av tät bebyggelse. Detta 

visar att Erskine var tidigt ute med tankar kring stadsplanering som senare kom att få större 

genomslag.

134 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York 1961.
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Territoriella aspekter på förändringar

I denna del av analysen beskriver jag större förändringar som skett i Brittgården under åren och 

diskuterar hur dessa förändringar kan ha påverkat den territoriella produktionen. Under de drygt 

femtio år som gått sedan Brittgården började byggas har självklart en hel del förändringar skett. 

Staket har satts upp, häckar har planterats och flera radhus har försetts med uterum. Jag redovisar 

här endast förändringar i stadsplanen och andra större ingrepp i miljön.

Affärscentret blir en livsmedelsbutik

Redan innan bygget påbörjats inträffar den kanske största förändringen i Brittgårdens historia. 

Riksbyggen meddelar i maj 1960 att inga butiker kommer att byggas i den första etappen.135 Den 

första etappen var det sydvästra hörnet av Brittgården, där Riksbyggen byggde två flerbostadshus i 

vinkel, med sammanlagt 38 lägenheter, men alltså inga butikslokaler. Resultatet blir att Erskine 

förändrar stadsplanen och upprättar ett särskilt område för butik och panncentral.136 I stället för att 

butiker placeras in mot gården i det sydvästra hörnet planeras en fristående mindre butiksbyggnad i 

områdets södra ände. Se situationsplanen i bild 20, där panncentralen och butiken Brittgårdshallen 

är markerade. Denna förändring innebär att det inte blir en lika stor variation av olika funktioner i 

området som Erskines tänkt sig och den territoriella associationen till affärscentrum uteblir. Detta 

innebär sannolikt också att färre utomstående rör sig i området. Det kan här påpekas att det inte 

heller blev någon förskola i området. Dessa förändringar innebär att Brittgården som helhet och den 

stora gården i synnerhet får en lägre territoriell komplexitet jämfört med den ursprungliga planen.

Något butikscenter blev det alltså aldrig i Brittgården, men väl en livsmedelsaffär som inrymdes i 

den fristående butiksbyggnaden. Det dröjde dock ända till mars 1966, innan Brittgårdshallen slog 

upp portarna. Se Bild 19.

135 Byggnadsnämndens protokoll 31 maj 1960 § 125, Tibro kommunarkiv. Byggnadsnämnden anser att det strider mot 
planförfattarens intentioner och kontaktar Erskine för bestämma ändrad etappföljd eller eventuell omplanering där 
butikscentret byggs som slutetapp när behovet av butiker kan överblickas bättre.

136 Stadsplan nr 51, Tibro Byggnadsnämnd. Daterad till december 1962.
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Bild 19. Brittgårdshallen, vy från den södra parkeringen. Fotografi från slutet av 1960-talet.

Livsmedelsbutiken Carnegrens, som tidigare låg längre österut från Tibro centrum, flyttades till 

Brittgården och blev den nya Brittgårdshallen.137 Detta innebar att det fanns en kundkrets som 

flyttade med butiken, vilket bör ha bidragit till att fler människor rörde sig i området. 

Brittgårdshallen är placerad i anslutning till den södra parkeringen i området. Entrén är placerad 

utmed gångvägen, mellan huskropparna, in till den stora gården i områdets västra del. Detta innebär 

att besökare till butiken inte behöver gå in i själva bostadsområdet. Placeringen av butiken och dess 

entré innebär alltså att få utomstående kommer in i området. Detta leder sannolikt, trots 

livsmedelsbutiken, till en dominerande territoriell produktion av Brittgården som ett renodlat 

bostadsområde. 

Att Brittgården främst sågs som ett område avsett för de boende bekräftas av Erskines berättelse om 

ett av sina besök i det nybyggda området:

Jag jobbade hårt med att få identitet i området. Här bor jag, jag vet vad här är. När jag gjorde lite 
amatörefterkontroll visade det sig att barnen sa till dem som inte bodde där: du bor inte här, du hör inte 
hit, stick va. Det var inte det jag tänkt mig, att göra ett prioriterat getto.138

Förändrad fördelning av bostadstyper

I april 1965 förändrar Erskine Brittgårdens stadsplan för att möta den ökade efterfrågan på 

lägenheter.139 Den nya stadsplanen innebär att flerbostadshus i två till tre plan ersätter ett tidigare 

137 Christer Carnegren, telefonintervju 2014-04-24.
138 Ralph Erskine, ”Brittgården, Tibro 1960-68” Arkitektur nr 7 1981, s. 28.
139 Stadsplan nr 59, Tibro byggnadsnämnd. Daterad till april 1965.
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planerat kvarter med tvåplans radhusbebyggelse i områdets östra del. Flerbostadshusen bildar en 

långsträckt avgränsning av området åt öster. Dessutom innebär den nya stadsplanen att antalet 

atriumhus ökas från 20 till 30 och att deras storlek dessutom ökas. För att större och fler atriumhus 

ska rymmas inom området försvinner två radhuskvarter med sammanlagt 19 bostäder i de inre 

delarna av området. I bild 20 ses den nya grupperingen av byggnaderna, vilket kan jämföras med 

den tidigare grupperingen i bild 16.

Bild 20. Situationsplan för Brittgården efter sista utbyggnadsetappen. Beskrivning:      

1. Brittgårdshallen, 2. Panncentral, 3. Byggnad som revs 1992, 4. Äldreboende.

Fördelningen av bostadstyper förändras så att de tidigare 94 planerade enfamiljshusen (radhus och 

atriumhus) i stället blir 55. Den lägre andelen enfamiljshus innebär, tillsammans med de visuellt 

dominerande flerbostadshusen som avgränsar området åt öster, sannolikt en starkare territoriell 

association av Brittgården som ”hyreshusområde”, vilket undertrycker alternativa territoriella 
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produktioner som exempelvis ”radhusområde”. Den territoriella produktionen inom bebyggelsen 

förändras också. Flerbostadshusens gruppering gör området mer slutet, vilket minskar 

sannolikheten för territoriella produktioner som inkluderar den omgivande parkmiljön. Flera av de 

små och intima gårdarna i den tidigare planerade radhusbebyggelsen ersätts av en större 

sammanhängande gård utmed flerbostadshusen i öster. Detta innebär att såväl antalet gårdar som 

antalet gångvägar minskar, vilket alltså betyder färre territoriella produktioner i området. Den 

förändrade fördelningen av bostadstyper innebär också att boende i flerbostadshus dominerar än 

starkare, vilket leder till en minskad sannolikhet för att boende i olika bostadsformer ska mötas på 

de gemensamma gårdarna. Dessa förändringar kan sammantaget beskrivas som att den territoriella 

komplexiteten i Brittgården minskar.

Tilläggsisolering

Under åren 1982-83 tilläggsisolerades alla flerbostadshus och radhus i Brittgården för att minska 

uppvärmningskostnaderna.140 Detta innebar att fasaderna täcktes med grå fasadplattor. 

Tilläggsisoleringen är ganska tunn och jag tycker att förhållandevis god hänsyn har tagits till den 

arkitektoniska gestaltningen, jämfört med hur många andra fastigheter tilläggsisolerades vid denna 

tid. Den arkitektoniska prägeln är i stora drag bibehållen, vilket framgår av bild 21 som kan 

jämföras med exempelvis omslagsbilden. De grå fasadplattorna ger dock ett lite dystert intryck 

jämfört med de ursprungligen vitputsade ytorna. Fasadplattorna kan ses som en aktant som, 

tillsammans med betongkonsolerna, byggnadernas relativt stora skala och avstånd till kringliggande 

bebyggelse, riskerar att förstärka den territoriella associationen av bostadsområdet som en 

”betongförort”.

140 Bygglovshandlingarna för dessa förändringar är för olika kvarter i området daterade 1982-01-01 och 1983-01-01 
vilket, enligt Kenneth Franzén bygglovshandläggare på Tibro kommun, indikerar att renoveringen kan ha påbörjats 
redan 1981.
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Bild 21. Brittgården, fasader mot nordväst. Fotografi från 2014.

Omfattande renoveringsarbeten

Under åren 1988-1991 genomfördes omfattande renoveringsarbeten i Brittgården som innebar 

förändringar såväl i byggnadernas som gårdarnas gestaltning.141 Det som påverkade byggnadernas 

gestaltning mest var att nästan alla trapphus byggdes in, vilket innebar att de fick karaktären av 

traditionella trappuppgångar med en port mot gården. Detta resulterar dels i att gårdarna blir mer 

slutna men det innebär också att loftgångarna avskärmas något från gården. Trapphusen är alltså 

aktanter som bidrar till att minska möjligheten för territoriella produktioner att flyta in i varandra. I 

bild 22 ses ett exempel på ett inbyggt trapphus i vinkeln mellan byggnaderna till vänster i bild. 

141 Bygglovshandlingarna är här daterade i ett spann från 1988-01-01 till 1990-11-05.
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Bild 22. Den norra delen av den stora gården i Brittgårdens västra del, vy mot nordost. Fotografi 

från 2014.

Den större platsbildningen i områdets västra del genomgick den största förändringen och fick en 

helt ny gestaltning. Trappan mellan den norra och södra delen av platsbildningen fungerade tidigare 

som en aktant som tillsammans med olika gestaltning i de olika delarna bidrog till en produktion av 

flera olika territorier. Vid omdaningen togs denna trappa bort och ersattes av en plantering samt en 

sittgrupp. I bild 22 ses denna sittgrupp med planteringen längst till höger i bild. Vidare fick båda 

delarna av platsbildningen en likartad gestaltning, med materiella aktanter som exempelvis 

planteringar, sittgrupper och cykelgarage med samma utformning, vilket bidrar till produktionen av 

ett sammanhängande territorium. Dessa aktanter är också mer entydiga än exempelvis trappan. När 

de territoriella strategierna kopplas till entydiga materiella aktanter är det svårt att producera andra 

territoriella associationer och användningar. Platsen blir förutsägbar men det innebär också minskad 

möjlighet till improvisation. Omdaningen av den större platsbildningen resulterar alltså, 

tillsammans med den mer slutna karaktären som inbyggnaden av trapphusen bidragit till, att den 

territoriella komplexiteten minskat avsevärt. 

Jag vill här förtydliga att jag inte gör någon estetisk värdering av om området blivit vackrare eller 

inte, utan bara konstaterar att den territoriella produktionen förändrats med en minskad territoriell 

komplexitet som följd.

1991 lades dessutom Brittgårdshallen, som låg i sydöstra hörnet av den större platsbildningen, ned 

på grund av vikande kundunderlag. Detta innebar att Brittgården i ett slag förvandlades till ett 

renodlat bostadsområde, med resultatet att färre människor rörde sig i området. Detta kan beskrivas 
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i termer av att det större platsbildningen, men även Brittgården som helhet fick en lägre territoriell 

komplexitet.

Rivning av flerbostadshus

Den största förändringen av den byggda miljön i Brittgården skedde 1992, då ett större 

flerbostadshus i områdets inre delar revs. Det var vid denna tid många tomma lägenheter i området 

och Riksbyggen beslutade att riva ett hus för att minska antalet outhyrda lägenheter. 

Byggnadsnämnden motsatte sig till en början en rivning med hänsyn till kulturhistoriska värden, där 

helheten sågs vara av stor vikt.142 Riksbyggen ansåg då att kommunen skulle bli ekonomiskt 

ansvarig för de outhyrda lägenheterna, vilket bidrog till att rivningslov ändå beviljades.143 Detta gav 

upphov till starka protester. Representanter för Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseum, 

Chalmers arkitektur och Ralph Erskine själv kom på besök för att försöka stoppa rivningen. Under 

en rundvandring i området kunde Erskine då ”tårögt konstatera” att rivningen redan påbörjats.144 

Erskines reaktion är förståelig med tanke på hans idéer om täthet som ett sätt att öka den sociala 

gemenskapen i området. Färre bostäder innebär, förutsatt att inte alla lägenheter står tomma, att 

färre människor rör sig i området vilket minskar sannolikheten för möten mellan människor. 

Ytan där huset tidigare stod omvandlades till en öppen yta med anlagd gräsmatta. Av bild 23 

framgår den öppna ytans radikalt annorlunda karaktär jämfört med den i övrigt täta bebyggelsen i 

området. I territoriella termer innebär den stora öppna ytan att ett nytt slags territorium införs i 

Brittgården. Här saknas dessutom entydiga materiella aktanter som skulle kunna producera 

territorier för olika användningsområden. Det innebär visserligen att platsen kan bli otydlig och 

svårbrukad, men det innebär också att det finns en flexibilitet som innebär att ytan skulle kunna få 

territoriella produktioner som exempelvis fotbollsplan, brännbollsplan eller plats för gemensamma 

fester och dans. I samband med rivningen byggdes det angränsande flerbostadshuset, som avgränsar 

området åt öster, om till äldreboende. En gemensam uteplats för äldreboendet anlades då också i det 

nordöstra hörnet av den öppna ytan. Härigenom tillkommer ytterligare territoriella produktioner. 

Rivningen av huset bidrar alltså till att Brittgården får en ökad territoriell komplexitet. Jag kan i 

sammanhanget inte låta bli att påpeka att den öppna ytan inte är så olik den typ av ”village green” 

som Erskine planerat i andra bostadsområden.

142 Byggnadsnämndens protokoll 1992-06-16, Bygglovshandlingar för kv. Brittgården 10.
143 Byggnadsnämndens protokoll 1992-08-25, Bygglovshandlingar för kv. Brittgården 10.
144 Thörn 2012, s. 38.
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Bild 23. Den öppna ytan där ett flerbostadshus tidigare fanns, vy mot söder. Fotografi från 2014.

En studie av dagens territoriella produktion

Denna del av analysen är en studie av den territoriella produktionen i Brittgården så som 

bostadsområdet ser ut och brukas idag. Det innebär en möjlighet att kartlägga även territorier som 

uppkommer som ett resultat av territoriell taktik, territoriell association och territoriell 

appropriation. Att ett territorium produceras genom taktik, association eller appropriation hindrar 

inte att det också kan vara ett resultat av en territoriell strategi, utan är ibland en förutsättning. 

Jag inleder med ett avsnitt där jag diskuterar hur Brittgården som helhet, sett ur en besökares 

perspektiv, kan beskrivas i territoriella termer. Därefter följer ett avsnitt med en territoriell 

diskussion kring de platser inom Brittgården som efter mina studier visat sig vara de mest brukade 

platsbildningarna. Slutligen följer tre avsnitt med mer detaljerade territoriella studier av 

platsbildningar inom Brittgården som jag anser är särskilt intressanta, eftersom de är ett resultat av 

Erskines tankar om att skapa såväl mötesplatser som möjlighet till avskildhet. Dessutom är de 

exempel på lösningar som var ovanliga i andra samtida bostadsområden. De utvalda 

platsbildningarna är; två gårdar i småhusbebyggelsen, atriumgårdarna och flerbostadshusens 

loftgångar. 

Brittgården som helhet 

En besökare som kommer till Brittgården med bil kan parkera antingen vid den större 

besöksparkeringen i områdets norra del eller vid den mindre i områdets södra del. Besökaren som 
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väljer den norra parkeringen möts av en nästan 200 meter lång byggnad i tre till fyra våningar, som 

dessutom upplevs som än högre på grund av att källarplanet utnyttjas för garageplatser. Se bild 24. 

Denna byggnad är tänkt att fungera som ett klimatskydd som bidrar till ett ljust mikroklimat i 

områdets inre delar. Resultatet är då också att parkeringen ofta ligger i skugga och är utsatt för 

vindar. Byggnadens monumentalitet, i kombination med den grå fasaden med kraftiga 

betongkonsoler, ger ett ogästvänligt intryck vilket innebär att en territoriell association till 

”betongförort” är sannolik. 

Bild 24. Del av det större flerbostadshuset som avgränsar bebyggelsen mot norr, vy från den norra 

parkeringsplatsen. Fotografi från 2014.

En besökare som anländer till den södra parkeringen möts av mindre byggnader. Här finns dock 

områdets panncentral med en hög tegelskorsten, och med lastkajen riktad ut mot parkeringen. Se 

bild 25. I anslutning till panncentralen ligger också den numera nedlagda livsmedelsbutiken, även 

den med lastkajen vänd mot parkeringen. Även här möts alltså besökaren av en ogästvänlig miljö. 

Panncentralens höga skorsten fungerar som en visuell nod i området. Brittgårdens visuella centrum 

hamnar alltså i utkanten av området. Skorstenen kan beskrivas som en materiell aktant som genom 

territoriell association bidrar till stabiliseringen av detta territorium som centrum. När jag stämt 

möte med olika personer i Brittgården har de föreslagit att vi ska mötas vid just panncentralen. 

Panncentralen med sin utmärkande skorsten utgör ett landmärke som är lätt för besökare att 

orientera sig efter, och den ligger dessutom utmed genomfartsleden i Tibro. Kanske är det lite 

olyckligt att just panncentralen med sin monumentala skorsten är det som genomresande eller 

besökare först ser av det bostadsområde som Erskine tänkte sig som en ”bygrupp”. Skorstenen 
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agerar sannolikt aktant för territoriella associationer av mindre smickrande karaktär. En placering av 

panncentralen i områdets nordöstra ände hade bidragit till att territoriella associationer av typen 

”bygrupp” blivit mer sannolika.

Bild 25. Panncentralen med sin utmärkande skorsten, vy mot söder. Fotografi från 2014.

De mest brukade platsbildningarna

Efter att ha studerat Brittgården under en längre tid framträder några platsbildningar i den 

gemensamma miljön som brukas betydligt mer än andra. Med uttrycket bruk menar jag här att 

människor uppehåller sig på platsen. De platser som brukas mest är: radhusens gemensamma gård, 

kolonilotterna, den öppna ytan i områdets nordöstra del, äldreboendets uteplats, bouleplanerna 

samt gräsytorna utanför lägenheternas uteplatser. Det är intressant att de flesta av dessa 

platsbildningar ursprungligen inte fanns i Brittgården. Vi ska nu se närmare på dessa 

platsbildningar.

Kolonilotterna är belägna i den omgivande parkmiljön öster om Brittgården. Se bild 26. Formellt är 
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detta inte en del av Brittgårdens planområde, utan marken tillhör kommunen. Kolonilotterna tillkom 

i början av 1980-talet och är öppna för alla tibrobor, men de flesta som har kolonilott här bor också i 

Brittgården.145 Kolonilotterna är uppdelade i två parallella band av odlingslotter med en gång 

emellan. De utstakade odlingslotterna och gången kan ses som strategiska territorier. Dessutom 

finns, i södra änden av koloniområdet, en grupp med utemöbler där de som har kolonilotter brukar 

samlas för att fika eller vila. Utemöblerna är ett exempel på territoriell taktik inom koloniområdet. 

Samtal med några av de som har kolonilott visar att de är bekanta med flera odlare som bor i olika 

bostadsformer i Brittgården. Kolonilotterna bidrar alltså till att skapa kontakt mellan boende i olika 

delar av området. Kolonilotterna är en väl etablerad del av Brittgården som de flesta känner till 

vilket innebär att kolonilotterna också kan ses som en territoriell association. Kolonilotterna innebär 

att en ny funktion, den territoriella sorten koloniområde, som dessutom representeras av flera 

territoriella produktioner har införts i Brittgården. Detta gör att Brittgården som helhet får en högre 

territoriell komplexitet. 

Bild 26. Kolonilotter vid Brittgården, vy mot öster. Fotografi från 2014.

Den öppna ytan i områdets nordöstra del tillkom i samband med rivningen av ett större 

flerbostadshus 1992. Ytan består av gräsmattor som avgränsas av asfalterade gångvägar. Se bild 23. 

Det saknas här tydliga aktanter som bidrar till produktionen av ett territorium. Det blir en ”icke-

plats”. Att det inte finns något tydligt användningsområde för gräsytan innebär att ytan egentligen 

inte kan ses som ett strategiskt territorium, även om gräsmattan sannolikt medvetet anlagts av 

145 Birgitta Persson, Intervju 2014-04-20. Birgitta är aktiv i koloniföreningen och bor i lägenhet på bottenvåningen i 
områdets östra ände.
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fastighetsägaren. Denna ”icke-plats” brukas flitigt, vilket kan bero på att det finns ett stort utrymme 

för territoriell taktik. Här samlas exempelvis barn för att sparka boll, vilket kan ses som en 

territoriell taktik. Denna taktik kan om den upprepas också leda till att barnen skapar en territoriell 

appropriation av platsen som sin fotbollsplan. Samtidigt kan det leda till att andra i Brittgården 

associerar platsen till fotbollsplan. Det är svårt att uttala sig om den territoriella komplexiteten i 

detta svagt stabiliserade territorium, men ytan utgör ändå en typ av territorium som inte funnits 

tidigare i Brittgården, vilket innebär att Brittgården som helhet får en högre territoriell komplexitet. 

Även äldreboendets uteplats i nordöstra hörnet av Brittgården tillkom efter rivningen av det större 

flerbostadshuset 1992. Uteplatsen är en territoriell strategi som stöttas av en rad aktanter som 

exempelvis avgränsande plank och planteringar, stensatta kanter, markbehandling och utemöbler. Se 

bild 27. Den territoriella produktionen domineras alltså av kroppslig stabilisering. Det entydigt 

definierade territoriet motverkar alternativa användningsområden, vilket också innebär att 

uteplatsen i sig har låg territoriell komplexitet. Flera av de boende i Brittgården nämner 

äldreboendets uteplats som exempel på en samlingsplats i Brittgården. Det innebär att det finns en 

tydlig territoriell association, och uteplatsen bidrar på så sätt till att Brittgården som helhet får större 

territoriell komplexitet. Äldreboendet innebär också att det finns en ytterligare territoriell sort i 

Brittgården, som dessutom bidrar till att området får en mer varierad sammansättning av de boende.

Bild 27. Äldreboendets uteplats, vy mot öster. Fotografi från 2014.

Bouleplanerna tillkom i början av 2000-talet, som ett resultat av en undersökning bland de boende 

som visade att det fanns ett stort intresse för att spela boule. Fastighetsägaren såg då till att den 
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igenväxta fotbollsplanen i den omgivande parkmiljöns södra ände gjordes om till bouleplaner. 

Bouleplanerna är alltså en territoriell strategi som stöttas av en rad aktanter som exempelvis den 

krattade grusplanen, uppspända snören som delar in grusplanen i bouleplaner, sittgrupper, 

papperskorgar och belysning. Se bild 28. Bland de boende i Brittgården finns en tydlig territoriell 

association av denna plats som bouleplaner. Bouleplanerna sköts idag av Tibro Boulesällskap Déjà 

Vu, och banorna är på sommartid alltid öppna för de som vill spela.146 Boulesällskapet hyr också en 

av de tidigare ”invalidbostäderna”, som används som klubblokal. Det innebär att bouleplanerna är 

en samlingsplats för alla i Tibro som vill spela boule, och inte bara för de som bor i Brittgården. 

Bouleplanerna utgör alltså en ytterligare funktion, eller territoriell sort, som bidrar till att även 

människor som inte bor i Brittgården rör sig i Brittgården.

Bild 28. Bouleplaner, vy mot öster. Fotografi från 2014.

Något som slagit mig när jag besökt Brittgården är att många av de som bor på bottenvåningen 

använder gräsytorna utanför lägenheternas uteplatser. När det är vackert väder flyttar vissa ut sina 

utemöbler för att få mer sol, för att grilla korv eller kanske för att spela badminton. De utvidgar 

alltså tillfälligt sitt territorium genom att flytta ut i den omgivande parkmiljön, vilket kan ses som en 

territoriell taktik. Om denna taktik upprepas leder detta också till en territoriell appropriation av 

parkmiljön. De flesta uteplatserna har inga staket eller liknande som fysiskt hindrar 

handlingsmöjligheterna, vilket innebär att den territoriella produktionen uteplats inte har någon 

stark kroppslig stabilisering, utan domineras av sortens stabilisering. Dessutom finns ingen entydig 

146 Tibro Boulesällskap Déjà Vu, http://www2.idrottonline.se/TibroBSDejaVu-Boule, hämtad 2014-05-12.
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territoriell produktion för den omgivande parkmiljön, vilket innebär att den inte enbart associeras 

till en viss funktion eller aktivitet. Det finns alltså stort utrymme för att utvidga uteplatsens 

territorium genom en territoriell taktik. 

Samtidigt kan man konstatera att mycket få befinner sig på balkongerna.147 Det kan finnas många 

orsaker till att balkongerna inte används i så stor utsträckning. En orsak är troligen att de är relativt 

små, men de är också territorier som produceras av starkare kroppsliga aktanter. Att flytta ut utanför 

balkongen är inget alternativ. Den territoriella produktionen balkong domineras alltså av kroppslig 

stabilisering. Det innebär att det inte finns lika stort utrymme för territoriell taktik på balkongerna 

som det gör på uteplatserna. Alltså har de boende med balkong inte lika stor makt över den 

territoriella produktionen.

En annan reflektion som jag gjort vid mina besök i Brittgården är att de fasta bänkar och sittgrupper 

som finns i området används mycket lite. Detta gäller även bänkarna på loftgångarna. Vid vissa 

besök har jag inte sett någon som använt varken bänkarna på loftgångarna eller på gårdarna, även 

om det varit vackert väder och många befunnit sig på exempelvis sina uteplatser. 

Det är svårt att fastställa vad som gör att bänkarna inte används så mycket, men med ledning av mitt 

resonemang när det gäller förhållandet mellan balkonger och uteplatser skulle en anledning kunna 

vara att brukaren inte har så stor makt över territoriet. Bänkarna och borden är fast monterade vilket 

innebär att brukaren inte kan förflytta territoriet. Sittgrupperna är i många fall också placerade lite 

för sig själva, vilket innebär att territoriet är entydigt definierat som en viloplats. I territoriella 

termer kan detta beskrivas som att det finns lite utrymme för territoriell taktik, vilket innebär att 

brukarna inte har så stor makt över den territoriella produktionen.

Två gårdar i småhusbebyggelsen

De små gårdarna i småhusbebyggelsen är tänkta att fungera som naturliga mötesplatser för de 

boende i området. För att gårdarna ska kunna fungera som uppehållsplatser finns fasta bänkar eller 

sittgrupper placerade i de nordöstra, mest solbelysta hörnen. Bänkarna är alltså aktanter som bidrar 

till produktionen av ett territorium för vila. Dessutom har gårdarna gångvägar i alla fyra hörn, vilket 

gör att gårdarna också fungerar som genomgångsrum för olika gångstråk. Gångvägarna är här 

aktanter som bidrar till produktionen av ett territorium för rörelse. Vi ska här se närmare på två 

gårdar med olika karaktär. Det är dels radhusens gemensamma gård som jag benämner 

radhusgården och dels en insprängd gård bland atriumhusen som jag benämner atriumtorget. 

147 När jag vandrade genom Brittgården en solig helgdag under våren 2014 var det människor på minst 15 uteplatser, 
medan jag inte såg en enda människa på någon balkong, detta trots att det är fler balkonger än uteplatser i området.
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Radhusgården är som vi sett tidigare en av de platser i Brittgården som brukas flitigt, medan 

atriumtorget nästan inte brukas alls.

Radhusgården är en territoriell strategi som stöttas av en rad aktanter som exempelvis omgivande 

låga staket, häckar, gångvägar, gräsytor, torn med rutschkana, fasta bänkar, en fast grill, flaggstång 

och träd. Se bild 29. Den territoriella produktionen gård är en delmängd av den rumslighet som 

avgränsas av de kringliggande radhusen. De låga staketen mot de angränsande privata trädgårdarna 

innebär också att det inte finns någon stark kroppslig stabilisering. De boende i radhusen har alltså 

möjlighet att utöka sitt privata territorium på samma sätt som boende i lägenhet med uteplats kan 

göra.

De boende i radhusen har placerat grupper med utemöbler på gården, vilket är ett exempel på en 

territoriell taktik. De lösa utemöblerna har en annorlunda utformning än de gemensamma bänkarna i 

området, vilket tillsammans med närheten till radhusens privata trädgårdar gör att platsen inte 

upplevs som så offentlig. Detta bidrar till en territoriell association av gården som radhusgården. 

Radhusgården nämns för övrigt även av flera som inte bor bland radhusen som exempel på en 

samlingsplats i Brittgården. Samtal med de som bor i radhusen visar också att det finns en 

territoriell appropriation av gården som vår gård. Erika Jacobsen Loft, som bor i ett av radhusen, 

berättar att bostadsrättsföreningen köpt in utemöblerna som de placerat på gården.148 Hon berättar 

också att barnen ofta samlas på deras gård även om kompisarna bor vid någon annan gård. Detta är 

intressant med tanke på att flerbostadshusens gårdar har betydligt mer välutrustade lekplatser. 

Inom territoriet gården finns också mindre territoriella produktioner som exempelvis gångvägar, 

lekplats, grillplats och sittplats. Dessa mindre territorier är tydligt definierade genom de aktanter 

som producerar dem, men de är inte fysiskt avgränsade från varandra, vilket innebär att det inte 

heller här finns någon stark kroppslig stabilisering. Olika territoriella produktioner på gården kan 

flyta in i varandra eller vara överlagrade. Exempelvis kan en gräsyta fungera som lekplats, 

cykelparkering eller picknickplats.

Radhusgården kännetecknas alltså av en stor mängd territoriella produktioner. Det finns både 

exempel på överlagrade territorier och exempel på territorier som är delmängder av varandra. 

Radhusgården har alltså hög territoriell komplexitet. De olika territoriella produktionerna inom 

gården präglas av sortens stabilisering och det finns ett stort utrymme för territoriell taktik, vilket 

innebär att de boende har makt över territoriet. Makten över territoriet förstärks också genom 

bostadsrättsföreningen, vilket kan jämföras med boende i hyreslägenhet som inte har samma makt 

över sina gårdar.

148 Erika Jacobsen Loft, intervju 2014-04-20.
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Bild 29. Gården i radhuskvarteret, vy mot öster. Fotografi från 2014.

Atriumtorget är ett strategiskt territorium som produceras med främst de omslutande atriumhusen 

och en fast sittgrupp som aktanter. Se bild 30. Markbeläggningen med asfalt och betongplattor är av 

samma karaktär över hela gårdens yta. Atriumtorget har alltså en stark kroppslig stabilisering och 

det finns lite utrymme för alternativa territoriella produktioner som inkluderar angränsande 

territorier. Det finns utöver sittgruppen inte heller några aktanter som kan bidra till territoriella 

produktioner som är delmängder av atriumtorget. De omslutande atriumhusen har få och små 

fönsteröppningar mot gården vilket, tillsammans med markbeläggningen, ger gården ett sterilt 

intryck. Det är därför intressant att någon placerat en vas med blommor på sittgruppens bord, vilket 

är ett av få exempel på territoriell taktik på denna plats. Atriumtorget har alltså en låg territoriell 

komplexitet. Den stora öppna ytan skulle teoretiskt kunna ses som en plats där det finns utrymme 

för territoriell taktik, men det tycks inte vara så i praktiken.
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Bild 30. Atriumtorget, en insprängd gård bland atriumhusen, vy mot norr. Fotografi från 2014.

Atriumgårdarna

Erskine ville att bostadsmiljön skulle erbjuda möjlighet till såväl möten med andra människor som 

till privat avskildhet. Atriumgårdarnas konstruktion med skjutbara luckor kan ses som en territoriell 

strategi som ger möjlighet till denna variation. Atriumgårdarna är strategiska territorier som 

produceras med främst de omslutande byggnadskropparna som aktanter. Territoriet har alltså en 

stark kroppslig stabilisering. Det som skiljer Brittgårdens atriumgårdar från många andra är att den 

ena väggen består av ett plank med skjutbara luckor. Denna konstruktion gör det möjligt för de 

boende att välja vilken grad av öppenhet mot det övriga bostadsområdet de vill ha. Att förändra 

gårdens karaktär genom att flytta luckorna kan ses som en territoriell taktik. Genom att öppna 

luckorna kan de boende minska den kroppsliga stabiliseringen, vilket innebär att de har makt över 

territoriet. 

Mina studier visar att skjutluckornas läge sällan förändras. Jag har fört anteckningar om 

skjutluckornas läge vid alla mina besök i Brittgården. Denna undersökning visar att samtliga 

skjutluckor i området alltid har varit i samma läge oavsett om det varit regnigt och blåsigt eller 

strålande sol och varmt. Ett tydligt mönster framträder dock: de som har luckorna nära gångvägar 

har luckorna stängda och de med större avstånd mot gångvägar har dem öppna. Se bild 31. Detta är 

kanske ett väntat resultat eftersom många vill ha insynsskyddade uteplatser. Det finns dock enstaka 

undantag från detta mönster, vilket innebär att skjutluckorna används för att anpassa atriumgårdens 

karaktär efter personliga önskemål. Oavsett vilket läge på luckorna de boende väljer utnyttjar de 
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alltså sin makt över territoriet. 

Att luckorna sällan flyttas bekräftas av Sture Rydbom, som också påpekar att de är tunga att 

flytta.149 Han och hans fru bor sedan 1968 i ett atriumhus där gården är belägen ut mot den 

omgivande parkmiljön. Han berättar att de alltid har haft båda luckorna öppna, men en är nu stängd 

för att en syrenbuske inte ska växa ut utanför atriumgården. De använder ofta det västra hörnet i 

atriumgården, där det är morgonsol, för sitt morgonkaffe även om det inte finns någon anlagd 

uteplats där. Uteplatsen är istället placerad för att få eftermiddagssol. De följer alltså solen i sin 

atriumgård, vilket kan beskrivas som en territoriell taktik. Fikahörnan kan genom det upprepade 

bruket beskrivas som en territoriell appropriation.

Atriumgårdarna ger intryck av att vara uppskattade och de brukas flitigt av de boende. När jag gått 

runt i området har jag ofta hört människor samtala och röra sig innanför atriumgårdarnas stängda 

skjutluckor. I flera atriumgårdar finns också vackra planteringar som utformats efter de boendes 

smak och behov. Här finns allt från stenträdgårdar till trädgårdar med frodig växtlighet. Kanske 

bidrar atriumgårdarna till att många av de boende trivs i sina bostäder. Nästan hälften av de boende 

har bott kvar i atriumhusen sedan de byggdes.150

Bild 31. Atriumhus utmed gångväg i de inre delarna av området, luckorna stängda. Fotografi från 

2014.

Flerbostadshusens loftgångar

Erskine tänkte sig att loftgångarna skulle kunna fungera som informella mötesplatser för de boende. 

149 Sture Rydbom, intervju 2014-04-20.
150 Ibid.
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För att loftgångarna ska kunna fungera som uppehållsplatser finns fasta bänkar placerade utmed 

fasaden mellan lägenheternas entrédörrar. Se bild 32. De loftgångar som är placerade mot norr 

saknar dock bänkar. Se bild 33. Erskine tänkte sig sannolikt att dessa loftgångar inte skulle kunna 

fungera som uppehållsplatser på grund av att de nästan ständigt befinner sig i skugga och är utsatta 

för nordanvinden. Eftersom flera större flerbostadshus placerats som en mur mot nordanvinden 

innebär det att en stor del av loftgångarna saknar bänkar. Loftgångarna är strategiska territorier som 

produceras främst med byggnadens fasad och loftgångens räcken som materiella aktanter. Den 

territoriella produktionen har alltså en stark kroppslig stabilisering. Loftgångarnas bänkar agerar 

aktanter i en territoriell produktion av loftgången som uppehållsplats. 

Bild 32. Loftgång mot öster. Fotografi från 2014. Bild 33. Loftgång mot norr. Fotografi från 

2014.

Mina studier visar att loftgångarna mycket sällan används som uppehållsplatser. Detta bekräftas 

också av flera av de boende i området. I de fall loftgången ändå används som uppehållsplats är det 

enligt mina observationer oftast någon som står och röker utanför sin bostad, vilket kan beskrivas 

som en territoriell taktik. Ett upprepat användande av loftgången för att röka kan leda till en 

territoriell appropriation som rökruta. Det är faktiskt så att rökning är vanligast förekommande på 
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loftgångarna mot norr, där det inte finns bänkar. Detta tyder på att bänkarna inte gör någon större 

skillnad i loftgångarnas möjlighet att fungera som uppehållsplats. Däremot används loftgångarnas 

bänkar i flera fall för förvaring av exempelvis barnens uteleksaker, vilket kan ses som en territoriell 

taktik. Dessutom har många placerat blomkrukor, ljuslyktor och liknande utanför entrédörrarna, 

vilket också kan beskrivas som en territoriell taktik. 

Det är sannolikt många olika faktorer som bidrar till att loftgångarna inte fungerar som 

uppehållsplatser. Ett skäl kan vara att de relativt smala loftgångarna inte ger något utrymme för att 

placera ut bord eller ytterligare stolar att sitta runt. Dessutom har alla som bor utmed loftgångar 

även en balkong. Kanske föredrar de flesta detta mer privata alternativ, i linje med tendensen att de 

flesta som bor utmed gångvägar har stängt luckorna till sina atriumgårdar. Loftgångarna har en stark 

kroppslig stabilisering och det finns ingen möjlighet att påverka territoriets utbredning, varken 

fysiskt eller visuellt, på det sätt som de med uteplatser eller atriumgårdar kan göra. De boende har 

alltså liten makt över territoriet.
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5. AVSLUTNING

Erskines idéer och visioner 

Ralph Erskine brukar beskrivas som en socialt engagerad arkitekt vars arkitektur präglas av 

anpassning till klimatet. Denna bild bekräftas av min analys. Vi har i de tidigare kapitlen sett hur 

Brittgårdens utformning kan kopplas till Erskines tankar och idéer kring arkitektur. Hans tankar om 

arkitekturen som samhällskonst tar sig bland annat uttryck i blandningen av olika funktioner där 

olika bostadsformer och butiker finns samlade inom samma bostadsområde. Dessutom är syftet med 

den täta och asymmetriskt grupperade bebyggelsen, med inslag av mindre gårdsbildningar och 

loftgångar, att möjliggöra spontana möten mellan människor. Bebyggelsens orientering med större 

byggnader som omsluter en lägre bebyggelse vilken breder ut sig åt söder är också typiskt för 

Erskines tankar om klimatanpassning. Vidare är den estetiska upplevelsen viktig för Erskine. Även 

om han uttryckligen beskriver sig som funktionalist föredrar han en uttrycksfull arkitektur. Han har 

därför inom ramen för ett ganska begränsat antal moduler i enkla och billiga material som trä och 

lättbetong skapat en varierad arkitektur. De billiga materialen och de återkommande grundformerna 

är ett sätt att hushålla med resurser och hålla nere byggnadskostnaderna. I samtliga byggnader i 

Brittgården förekommer inslag av liggande träpanel i faluröd färg vilket innebär en slags 

kulturhistorisk förankring. För att få en varierad och uttrycksfull gestaltning anpassar han ibland 

funktionen, genom att exempelvis blanda lägenhetstyper med olika antal våningsplan för att 

loftgångarna ska få en asymmetrisk placering. Detta ser jag som ett typiskt exempel på 

funktionalism i Erskines anda. Det ska dock påpekas att Brittgårdens utformning ger området en 

sluten karaktär, vilket minskar sannolikheten för att utomstående letar sig in i området. Detta 

motverkar Erskines sociala ambition att erbjuda möjlighet för så många olika människor som 

möjligt att mötas. 

Erskines tankar kring gestaltningen av Brittgården skulle sammanfattningsvis kunna beskrivas i 

termer av hållbar utveckling, i begreppets moderna betydelse, som brukar innefatta ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. 

I uppsatsens inledning beskrev jag min hypotes att Erskine har försökt skapa platser med så 

offentlig karaktär om möjligt, vilket i territoriella termer skulle motsvara platser med hög territoriell 

komplexitet. Jag tycker att mina studier visat att denna hypotes stämmer bra. Studierna visar också 

att Erskine med sin gestaltning försökte ge Brittgården en egen identitet som dessutom var 
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gemensam för boende i olika bostadsformer. I territoriella termer skulle detta kunna beskrivas som 

att gestaltningen utformats för att kunna ge upphov till gemensamma territoriella associationer. 

Erskine som en representant för den samtida arkitekturen

Erskines projekt och Brittgården i synnerhet har i flera sammanhang presenterats som alternativ till 

det samtida storskaliga bostadsbyggandet vars utformning styrdes av trafikplanering och rationella 

byggmetoder. Jag menar dock att Erskine i Brittgården ger uttryck för flera samtida 

arkitekturströmningar och tendenser inom bostadsbyggandet. 

Brittgården är ett helt bilfritt bostadsområde, vilket innebär att trafikplanering varit en utgångspunkt 

i planeringen av området. Detta var dock inte unikt för Brittgården, utan trafikplanering var sedan 

mitten av 1950-talet en allt viktigare del av stadsplanearbetet. Den stadsmässighet som Erskine 

försökte skapa, med tät bebyggelse och inslag av små torg, kan också ses som ett resultat av den 

samtida kritiken mot de glest bebyggda grannskapsenheterna. 

Erskine använde sig även av rationella byggnadsmetoder och försökte hålla nere 

byggnadskostnaderna, vilket tog sig uttryck i att enkla och billiga byggnadsmaterial som 

lättbetongblock och trä användes. Även den visuellt framträdande obehandlade betongen i 

loftgångarnas och balkongernas konsoler ger konnotationer till rationella byggnadsmetoder. 

Panncentralens placering, väl synlig från genomfartsleden och parkeringen, är också ett exempel på 

att rationaliteten och funktionaliteten gavs en framträdande plats i planeringen. 

Även om Brittgården till stor del består av lägre bebyggelse, finns tendenser till den ökade skala 

som kännetecknar många av 1960-talets bostadsområden. Det stora flerbostadshuset i tre till fyra 

våningar som avgränsar Brittgården åt norr måste med sin längd på nästan 200 meter anses vara av 

en monumental skala för att vara i det lilla villasamhället Tibro. Den en och en halv kilometer långa 

och sex till nio våningar höga Byker Wall i Newcastle är ett annat exempel som visar att Erskine 

inte räds den riktigt stora skalan. Brittgårdens gestaltning har också, trots den livliga silhuetten, 

tydliga drag av det geometriska formspråk med horisontella och vertikala linjer som präglade 1960-

talets arkitektur. På så sätt kan gestaltningen sägas följa tidens tankar om bostadsområden som stora 

skulpturer i landskapet.

Brittgårdens gestaltning bär också spår av regional anpassning, vilket kanske inte är det första man 

tänker på när det gäller 1960-talets bostadsbyggande. Dessa tankar började dock växa fram under 

1960-talet och förespråkades bland annat av arkitekterna som bildade Team 10, där Erskine ingick. 

Även klimatanpassningen kan ses som en regional anpassning, men att stadsplanen utformades för 
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att utnyttja solljuset var egentligen inte något nytt, utan var en av grundstenarna i den tidiga 

modernismens tankar om att skapa hygieniska bostäder med mycket ljus och luft.

De sociala tankarna var heller inget nytt, utan var redan under 1930-talet en ledstjärna i byggandet 

av det svenska folkhemmet. Just detta var också en av anledningarna till att Erskine kom till 

Sverige. Idéerna kring hur dessa tankar ska omsättas i praktiken har dock varierat över tiden och 

under 1940-talet dominerade tankarna om grannskapsplanering. De flesta bostadsområden som 

byggdes under 1950- och 1960-talet kan i själva verket också ses som varianter av 

grannskapsenheter även om de fick en allt större skala vilket innebar att de sociala tankarna kom i 

skymundan. Erskine höll dock fast vid grannskapsplaneringens sociala tankar med det mindre 

bostadsområdet som präglas av närhet. Även om det förekommer flera större byggnader i 

Brittgården upptas en stor del av ytan av småhus och området har en överblickbar storlek. Den 

relativt sett lägre skalan i Brittgården kan förstås också förklaras av att det helt enkelt inte fanns 

behov av ett större bostadsområde i Tibro. 

Erskines utformning av Brittgården kan alltså ses som en vidareutveckling och anpassning av 

grannskapsenheten efter samtidens tankar om trafikplanering, stadsmässighet, rationella 

byggnadsmetoder, ett avskalat modernistiskt formspråk och bostadsområden som stora skulpturer i 

landskapet.

Erskine tog snabbt till sig de samtida arkitekturströmningarna och kombinerade dessa till en 

arkitektur som skulle kunna beskrivas som starkt präglad av sin samtid. Han satte också sin egen 

prägel på byggnaderna med detaljer som exempelvis stora skorstenar, artikulerade entrépartier, 

liggande träpanel och omväxlande färgsättning.

Att arbeta med den territoriella begreppsapparaten

Jag tycker att det territoriella angreppssättet bidrar till en bättre förståelse för hur den arkitektoniska 

gestaltningen påverkar hur platser brukas. Det är dock inte helt lätt att göra en territoriell studie och 

det är i princip omöjligt att fastställa alla territoriella produktioner i ett bostadsområde, eftersom 

olika individer kan skapa sina egna territoriella produktioner. Jag tänker här främst på territoriella 

appropriationer och associationer. Men bara det faktum att den territoriella begreppsapparaten är 

uppdelad i fyra produktionsformer bidrar till att analysen får ett större omfång och att de sociala 

aspekterna inte glöms bort. Det kan annars vara lätt att man hamnar enbart i en ytlig stilhistorisk 

diskussion. Eftersom den territoriella produktionen utgår från hur en plats brukas, lämpar 

territoriella studier sig väl för frågor kring hur olika delar av ett bostadsområde används. 
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Arkitekturens påverkan

Det är svårt att dra några allmängiltiga slutsatser kring hur olika arkitektoniska element påverkar 

hur olika platser brukas. För att dra några säkra slutsatser krävs ytterligare studier och helst 

jämförelse av platsbildningar i olika områden med liknande förutsättningar, men med vissa 

arkitektoniska skillnader. Jag tycker mig dock se några egenskaper som, åtminstone i Brittgården, 

påverkar hur en plats brukas. 

Kärrholm presenterar den territoriella komplexiteten som ett mått för hur offentlig en plats är, vilket 

stämmer bra när det gäller Brittgården som helhet. När det gäller delar av området verkar dock 

andra territoriella faktorer ha större betydelse. Min studie visar att platser med hög territoriell 

komplexitet, som exempelvis radhusgården, kan upplevas som privata. Radhusgården är trots att 

den inte har en offentlig karaktär en av de platser som brukas mest i området. Andra platser i 

området som brukas flitigt har relativt låg territoriell komplexitet, som exempelvis äldreboendets 

uteplats och den stora ytan där det nu rivna huset låg. Detta innebär att den territoriella 

komplexiteten inte ensamt är ett bra mått på hur mycket en plats brukas. 

Det som är gemensamt för de territorier som brukas flitigt i Brittgården är att brukarna har makt 

över de territoriella produktionerna. Det kan också uttryckas som att det finns utrymme för 

territoriell taktik. Ett praktiskt exempel på detta är boende i bottenvåningen som utvidgar sitt 

territorium genom att flytta ut sina utemöbler i den omgivande parkmiljön utanför sin uteplats. 

Det är i detta sammanhang också intressant att mina studier visar att de fasta bänkar och sittgrupper 

som finns utplacerade på olika platser i området och även på loftgångarna inte används i någon 

större utsträckning. Bänkarna verkar alltså inte bidra till att människor uppehåller sig på dessa 

platser. Kanske kan detta bero på att en utstuderad placering av bänkarna ger upphov till en entydig 

territoriell produktion, vilket innebär lite utrymme för territoriell taktik. I en offentlig miljö, där 

människor som är långt hemifrån rör sig, är sittplatser sannolikt uppskattade, men i ett 

bostadsområde, där det finns gott om uteplatser och balkonger, är sittgrupper och bänkar kanske 

inte lika nödvändiga. Det ska dock påpekas att de gemensamt utformade sittgrupperna i Brittgården 

bidrar till att hålla samman området visuellt och även bidrar till att platsen de står på associeras som 

ett offentligt territorium.

Brittgården idag

Det är egentligen inte möjligt att ge ett rättvist svar på frågan om Brittgården brukas på det sätt som 
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Erskine tänkte sig, eftersom den ursprungliga planen inte helt kom att förverkligas. Den största 

skillnaden är att det inte blev något butikscenter, vilket innebär att Brittgården aldrig fick den 

blandning av olika funktioner som Erskine ansåg vara viktig för en väl fungerande stadsdel. Det 

svenska samhället har också förändrats mycket under det dryga halvsekel som gått sedan 

Brittgården började byggas. En mycket stor skillnad är att många mödrar på 1960-talet var hemma 

med barnen under deras uppväxt. Kvinnors ökade förvärvsarbetande, i kombination med en väl 

utbyggd barnomsorg, innebär att det idag inte är så många som befinner sig i bostadsområdet under 

dagtid. Dessutom har ålderssammansättningen i området förändrats. När Brittgården var nybyggt 

dominerades det av nyinflyttade, varav många var barnfamiljer. Idag är en större del av de boende 

äldre, utan hemmavarande barn.

Brittgården är idag ett omtyckt bostadsområde med få outhyrda lägenheter. De som jag pratat med 

under mina besök, uppger att de trivs och de beskriver också området som lugnt och säkert. Den 

plats i Brittgården som brukas på ett sätt som mest motsvarar Erskines visioner är troligen 

radhusens gemensamma gård. Denna plats fungerar som en naturlig samlingsplats för de boende i 

radhusen. Gården har en ganska privat karaktär, som dels beror på att radhusens tomter gränsar 

direkt till gården och dels på att de boende har anpassat miljön efter sina egna behov genom att 

placera ut egna utemöbler. 

Loftgångarna har däremot inte blivit de mötesplatser som Erskine tänkte sig. Kanske bidrar de 

asymmetriskt placerade loftgångarna dock till att gårdsmiljöerna blir mindre sterila och därmed 

brukas mer frekvent. Loftgångarna bidrar också till en högre territoriell komplexitet, jämfört med en 

traditionell inbyggd trappuppgång. 

Det finns säkerligen många ekonomiska och sociala orsaker till att Brittgården idag är ett 

bostadsområde med få outhyrda lägenheter. Kanske kan även den fysiska miljön ha bidragit till 

områdets ökade popularitet. Det har under åren tillkommit nya funktioner som exempelvis 

äldreboendet med sin uteplats, kolonilotter och bouleplaner, vilket innebär att nya territoriella sorter 

har införts i Brittgården. Den territoriella komplexiteten i området som helhet har alltså ökat vilket 

sannolikt innebär att Brittgården upplevs som mindre slutet, och därmed mer attraktivt.

Något som också kan ha bidragit till Brittgårdens ökade popularitet under det senaste decenniet är 

att Brittgårdens arkitektoniska uttryck har många drag som påminner om den nyfunktionalism som 

samtidigt blivit alltmer populär. Brittgårdens avskalade formspråk med svagt sluttande tak och 

fasader med inslag av träpanel uppskattas kanske idag mer än det gjort på flera decennier.
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Inför framtiden

Om man vill följa Erskines sociala intentioner tror jag inte att man bara envist ska bevara 

Brittgården i så ursprungligt skick som möjligt. Erskine talade sig varm för brukarinflytande, vilket 

innebär att förslag till förändringar som de boende har behov av borde tas tillvara. Erskines förslag 

till ny färgsättning av limträbalkarna med klara röda och gula färger visar också att han var öppen 

för att förändra gestaltningen efter nya ideal. Det är i detta sammanhang också intressant att flera av 

de platser som idag brukas mest inte fanns i det ursprungliga Brittgården.

Vid större förändringar i området menar jag att det är viktigt att se till att den territoriella 

komplexiteten i området som helhet inte minskar, utan helst ökar. I de fall miljöer inom området ska 

förändras tror jag också att det kan vara bra att tänka på den territoriella komplexiteten, men 

framförallt är det viktigt att ge de boende större makt över den territoriella produktionen genom att 

lämna utrymme för territoriell taktik. Ett sätt att underlätta territoriell taktik är att undvika starka 

kroppsliga aktanter.
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6. SAMMANFATTNING

Bostadsområdet Brittgården i Tibro byggdes i etapper under 1960-talet. Såväl stadsplanen som 

byggnaderna utformades av arkitekten Ralph Erskine (1914-2005). 

Jag diskuterar i denna uppsats Brittgårdens gestaltning ur såväl ett arkitekturhistoriskt perspektiv 

som i territoriella termer. Jag gör också en territoriell studie av bostadsområdet som det ser ut och 

brukas idag. Den territoriella diskussionen och analysen utgår från den begreppsapparat som 

Mattias Kärrholm utvecklat i sin avhandling Arkitekturens Territorialitet. Ett territorium kan ses 

som ett avgränsat och kontrollerat utrymme som konstitueras av hur utrymmet används i praktiken. 

Territorialitet är alltså ett begrepp som omfattar både materiella och sociala aspekter.

Ralph Erskine brukar beskrivas som en socialt engagerad arkitekt vars arkitektur präglas av 

anpassning till klimatet. Denna bild bekräftas av min analys. Brittgårdens stadsplan är utformad så 

att högre bebyggelse bildar skydd mot norr och området öppnar sig sedan successivt med allt lägre 

bebyggelse åt söder. Inom området finns såväl större flerbostadshus som tvåplans radhus och 

enplans atriumhus, vilket bidrar till en varierad sammansättning av de boende. Brittgårdens 

gestaltning ger dock området en sluten karaktär, vilket minskar sannolikheten för att utomstående 

letar sig in i området. Detta motverkar Erskines sociala ambition att erbjuda möjlighet för så många 

olika människor som möjligt att mötas. Erskines tankar kring utformningen av Brittgården skulle 

ändå sammanfattningsvis kunna beskrivas i termer av hållbar utveckling, vilket idag brukar 

innefatta ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Brittgården har i flera sammanhang presenterats som ett alternativ till det samtida storskaliga 

bostadsbyggandet vars utformning styrdes av trafikplanering och rationella byggmetoder. Jag menar 

dock att Erskine i Brittgården ger uttryck för flera samtida arkitekturströmningar och tendenser 

inom bostadsbyggandet. Erskines utformning av Brittgården kan ses som en vidareutveckling och 

anpassning av grannskapsenheten efter samtidens tankar om trafikplanering, stadsmässighet, 

rationella byggnadsmetoder, ett avskalat modernistiskt formspråk och bostadsområden som stora 

skulpturer i landskapet.

I territoriella termer skulle Erskines gestaltning kunna beskrivas som ett försök att skapa platser 

med hög territoriell komplexitet. Erskines ambition att ge Brittgården en egen identitet, som 

dessutom var gemensam för boende i olika bostadsformer, skulle i territoriella termer kunna 

beskrivas som att gestaltningen utformats för att kunna ge upphov till gemensamma territoriella 

associationer.
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Kärrholm presenterar den territoriella komplexiteten som ett mått för hur offentlig en plats är, vilket 

stämmer bra när det gäller Brittgården som helhet. När det gäller delar av området visar mina 

studier dock att det är viktigt att brukarna har makt över de territoriella produktionerna för att 

platser ska brukas flitigt. Detta kan också uttryckas som att det finns utrymme för territoriell taktik.

Även om Brittgården i vissa avseenden inte brukas på det sätt som Erskine tänkte sig är det idag ett 

omtyckt bostadsområde med få outhyrda lägenheter. Flera av de förändringar som skett under 

senare år kan ha bidragit till områdets popularitet. Om man vill följa Erskines sociala intentioner 

tror jag därför inte att man envist ska bevara Brittgården i så ursprungligt skick som möjligt.

Vid större förändringar i området menar jag att det är viktigt att se till att den territoriella 

komplexiteten i området som helhet inte minskar, utan helst ökar. I de fall miljöer inom området ska 

förändras tror jag också att det kan vara bra att tänka på den territoriella komplexiteten, men 

framförallt är det viktigt att ge de boende större makt över den territoriella produktionen genom att 

lämna utrymme för territoriell taktik. Ett sätt att underlätta territoriell taktik är att undvika starka 

kroppsliga aktanter.
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