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SAMMANDRAG 

Thamesmead är ett förortsområde i London, söder om Themsen. Dess 

arkitektur har, sedan det byggdes i slutet av 60-talet, skildrats på film ett 

flertal gånger. 

Den karaktäristiska utformningen är ett exempel på 1960- och 70-talets 

brutalistiska arkitektur som väcker olika känslor hos brukare och arkitekter. 

I denna text beskrivs Thamesmeads utveckling från planering till nutid. 

Bakgrunden till de arkitekturideal som styrde områdets utformning 

behandlas samt delvis sociala förutsättningar. En fråga som ställs är varför 

synen på vad området representerar skiljer sig så mycket åt mellan olika 

grupper. 

Uppsatsen berör frågan om distansering mellan planerare och brukare och 

vad den i detta fallet kan bero på. 
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ABSTRACT 

Thamesmead is a suburban area of London, south of the Thames. Its 

architecture has, since it was built in the late 60's, been portrayed on film 

several times.  

The distinctive design is an example of the 1960s - and 70s brutalist 

architecture that is perceived differently by users and architects. 

In this text, Thamesmeads development from planning to the present is 

described. The background to the architecture ideals and the social 

conditions that led to the design of the area are treated. A question being 

asked is why the perception of what the area represents differ so much 

between different groups.  

The paper concerns the question of distancing between planners and users, 

and what it in this case may be due to. 
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1 INLEDNING 

Staden med sina hus och landskap upplevs olika av olika människor. Den 

utgör en miljö som ska fungera som livsrum för vitt skilda individer och 

grupper i alla möjliga sammanhang och i ett långt tidsperspektiv. 

Medvetenhet om vad arkitekturen representerar och uttrycker ingår i 

planerarens omfattande ansvar. Att förhålla sig till framtidens, samtidens 

och gångna tiders attityder kring den byggda miljön samtidigt kanske är 

omöjligt, men väl värt ett försök. Ett sätt att studera vad arkitekturen 

representationer för olika grupper är genom att se film. 

60- och 70-talens bostadsarkitektur har ännu inte den historiska status som 

äldre arkitektur har, åtminstone inte i Sverige. Att försöka förstå tankar och 

känslor i tidens debatt om den fysiska miljön får en hel del att klarna. 

Kanske kan det hjälpa till att vända negativa inställningar till dagens 

stigmatiserade förortsområden. 

1.1 Mål och syfte 

Målet är att beskriva Thamesmead från planering till idag. Sätta området i 

sitt sammanhang för att förstå dess utveckling. Beskriva bakgrunden/ 

anledningen till att det byggdes. Varför det utformades som det gjorde. 

Diskutera skillnader i synsätt mellan planerare och brukare. 

Att, med de tre filmerna som ingång, diskutera vad arkitekturen 

representerar genom att studera filmens bild och de företeelser den 

förstärker i den fysiska miljön. 

1.2 Material och metod 

Metoden är att genom studier av området i text, film och bild, sammanfatta 

åsikter och tankar om Thamesmead. 

Texten kommer peka på och diskutera scener där landskapet/arkitekturen 

värderas på olika sätt; genom ljussättning, perspektiv, väder, händelser, 

attribut osv. Filmens möjligheter att styra rumsupplevelser genom att 

manipulera t ex tid och avstånd uppmärksammas. 

Filmerna har hela tiden varit utgångspunkten för idéerna till texten. De 

fungerar här som tidsdokument och ger nedslag i historien som är viktiga 

för uppsatsens fokus. 

Även en litteraturstudie görs. Material har sökts i bibliotekskataloger så som 

Libris, Gunda(GU) och Chans(Chalmers), samt i databaser, exempelvis 

Avery, Iconda, Google Scholar, RIBA och IMDB. 

Sökord ex: brutalism, Thamesmead, arkitektur (samt motsvarande på 

engelska), A clockwork orange, Beautiful thing och Misfits. 

Elektroniska resurser, så som blogginlägg och tidningsartiklar, används 

också för att se tendenser i debatten. 

1.3 Avgränsningar 

Thamesmead undersöks med hjälp av litteratur, film och bild. Bilder från 

Google Maps/streetview får utgöra “verklighetsunderlaget”, då jag inte 

besökt området. 
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2 FILMERNA 

Vissa filmmiljöer dröjer kvar i medvetandet. I tv-serien Misfits (2009) 

verkade arkitekturen bekant. Gångbroarna, gångtunnlarna och loftgångarna 

påminde om Peter och Alison Smithsons Robin Hood Gardens som jag läst 

om tidigare. Med en snabb sökning på “location” på IMDB visade det sig att 

samma område (omkring Southmere Lake; Thamesmead, en förort söder om 

London) förekom i filmerna “A clockwork orange” (1972) och “Beautiful 

thing” (1996).  

Genast dök miljöer från de filmerna upp i minnet. Och frågor - vad gör det 

här området så intressant som scenografi? Varför skildras det så 

dystopiskt/negativt? Vilka är kvaliteterna som lockade filmskaparna hit? 

Representerar bilden som ges i filmerna en allmänt förekommande syn på 

stadsdelen? Vad var arkitekterna och planerarnas idé om hur miljön skulle 

upplevas? Hur ser det ut på riktigt? Är filmen i sin samhällskritik även 

kritisk mot samtida arkitekturidéer?  

 

Stadslandskapet och byggnadernas karaktär används i filmerna med lite 

olika syften. Kanske representerar filmens bild något annat än det som 

arkitekten först tänker på när man ser området. Kanske avslöjar filmens val 

av miljö något om den allmänna inställningen till senmodernistiska 

förortsmiljöer. Filmen ger arkitekturen liv, skapar om byggnaden efter 

behov, plockar fram det som passar till berättelsen och döljer annat. Bilden 

av staden som kuliss behöver inte ha mycket gemensamt med verkligheten.  

 

Vad skiljer filmmediet som tolkare av arkitektur från t ex fotografiet, 

teckningen eller modellen? Rörelsen, tiden. Filmen som en kombination av 

flera olika uttrycksformer. Den har stora möjligheter att forma upplevelsen 

av rummet genom att engagera syn, hörsel, kroppsminne, personliga 

referenser. Medvetenhet om vilka gemensamma kulturella uppfattningar av 

vad som är rummets gränser och tyngdpunkter innebär möjligheter för en 

regissör att skapa en önskad miljö.  

Filmens representation av arkitektur kan ge bilder av tidens tankar och 

attityder kring stadsbyggande och bostäder. Användningen av området som 

scenografi i filmerna ändras med tiden och filmskaparnas bilder är resultatet 

av områdets utveckling och förändringar i tidsandan. Beskrivningarna går 

från dystopisk, futuristisk via sliten vardagsrealism till en öde och karg 

miljö där ett förvirrat ungdomsgäng driver runt. Miljöhanteringen 

representerar en förändrad syn på områdets potential och plats i samtiden. 

 

Platsanalysen genom filmerna har framförallt skett genom att studera de 

scener där Thamesmeads fysiska uppenbarelse har varit tydlig. I 

kombination med huvudteman och filmernas genomgående scenografi har 

bilderna av miljön tolkats och beskrivits i texten. Metoden ger inte en 

komplett bild av området men filmerna representerar attityder kring 

arkitekturen som finns inom respektive tidsperiod. Attityder som är viktiga 

för hur Thamesmead upplevs och behandlas. 
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2.1 A clockwork orange 

2.1.1 Bakgrund 

1971 var Thamesmead bara några år gammalt och långt ifrån färdigbyggt. 

Dystopiska A clockwork orange spelades in delvis med området som kuliss. 

Den odekorerade betongarkitekturen var fortfarande prydlig och ren men 

omgiven av byggarbetsplatser. Thamesmead var ännu inte stämplat som ett 

andra klassens bostadsområde. 

2.1.2 Handling 

Filmen, som är baserad på boken ”A clockwork orange” av Anthony 

Burgess från 1962, följer Alex och hans gäng som lever efter sina egna 

regler. De driver runt, misshandlar, våldtar, dricker spetsad mjölk och 

lyssnar på Beethoven. Alex omhändertas av myndigheterna och blir 

försöksperson för ett nytt sätt att omprogrammera ligister till fungerande 

samhällsmedborgare. Det slutar med att Alex är helt nedbruten och hjälplös. 

A clockwork orange ses som kritisk mot samhällets överförmynderi och 

undertryckande av den fria viljan. Miljön präglas av arkitektur och 

inredning som ansågs futuristisk under tidigt 70-tal. Uttrycket kan kännas 

daterat i dag, men kargheten och bristen på människoanpassning är 

fortfarande tydlig och förstärker känslan av ett omänskligt samhällsklimat.  

 

 
Figur 1 Tavy Bridge 

2.1.3 Beskrivning av miljöer 

När Alex är på väg hem i mörkret syns ett “lådigt” futuristiskt hus (kanske 

samma hus vid Tavy bridge som Jamie och Ste bor i) med gulgrönt ljus i 

fönstren och dekadent, skräpig omgivning. I scenen när Alex, i slowmotion, 

knuffar ner sina anhängare i vattnet i Southmere Lake visas omgivningarna i 

ett disigt morgonljus. Höghusen på andra sidan sjön ser ut att flyta i det 

grunda vattnet. Betongarkitekturen verkar fortsätta i oändlighet. Kanske är 

detta den bild som Thamesmeads arkitekter ville frammana. En estetisk 
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vision där arkitekturen utgör en avskalad, monokrom fond för det mänskliga 

livets brokighet. Det var nog inte tänkt att många skulle uppfatta den som 

någonting som uttryckte kyla och likgiltighet.  

 

I filmen tolkas bostadsområdets arkitektur som myndighetsutövande. Den 

fysiska miljön används som exempel på samhällets omänsklighet snarare än 

som den samhällskritik arkitekterna ville uttrycka.  

2.2 Beautiful thing 

2.2.1 Bakgrund 

Filmen Beautiful thing är baserad på en pjäs av Jonathan Harvey, som skrev 

den när han arbetade som lärare i Thamesmead. I filmen nämns 

Thamesmead några gånger i dialogen och området skildras också på ett 

annat sätt än i de två andra filmproduktioner som förekommer i denna text. 

På 90-talet var Thamesmead en utpräglad låginkomst- och 

invandrarstadsdel. Området var slitet och nedklottrat. För att lätta upp 

stämningen har en del dörrar, fönsterbågar och balkonger fått en pigg, 

kornblå färg. Invånarna befolkar de många gångbroarna och 

överdäckningarna mer eller mindre frivilligt. 

2.2.2 Handling 

Beautiful thing är en dramakomedi i vilken tonårskillarna Jamie och Ste 

inleder en trevande romans i en torftig förortsmiljö. Jamie´s mamma Sandra 

dominerar loftgången, skyddar Ste från hans våldsamma far och bror och 

retar sig på grannflickan Leah. Filmens tema kretsar runt ung kärlek med 

förhinder och om människors olika förutsättningar att våga vara sig själva. 

2.2.3 Beskrivning av miljöer 

I Beautiful thing är Thamesmead hela tiden närvarande. Det är värmebölja, 

soligt, barn som leker i vattnet från en sprutande vattenpost. De taniga, kala 

träden från A clockwork orange är nu stora och grönskande. Ljuset verkar 

naturligt och det är klara färger på allt utom betongen. Det förekommer 

mycket flygbilder över karaktäristiska delar som Southmere Lake, Tavy 

bridge och Binsey walk. Vid ett tillfälle badar/ramlar Jamie i Southmere 

Lake (likt hur Alex knuffar sin underhuggare i vattnet i A clockwork 

orange). Ste sitter i trapporna ser ut över vattnet (ungefär som ungdomarna 

gör i Misfits). Många scener utspelas på loftgången där grannarna möts och 

konfronterar varandra. De är möblerade av invånarna med blomlådor och 

stolar för att dölja betongtristessen. Sandras och Jamies balkong visas flera 

gånger. I det vackra vädret används den som ett vardagsrum: stor nog att 

rymma möblering och mycket krukväxter. Här förmedlas en positiv bild av 

bebyggelsen; livet på den hemtrevliga balkongen med vidsträckt utsikt över 

området. Då och då syns också en regnbåge i fonden. Men så i en scen ser 

man Ste på väg hem med sin far och bror. De går i markplan, under en 

överdäckning. Det ser ut som om de rör sig i ett stort parkeringsgarage med 

kal lysrörsbelysning och gallerstängsel. Den ökade säkerheten man ville 

skapa med gångbroar har tydligen genomförts på bekostnad av den 

upplevda tryggheten på marknivå. Här syns man inte från någon bostad eller 

arbetsplats, det är alltid dunkelt.  

Man får ofta utblickar över området från fönster och balkonger för att visa 

områdets olika kännetecken, som Tavy Bridge, Binsey Walk och höghusen 
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vid Hartslock Drive.  

Landskapet ser konstgjort ut med alla hårdgjorda ytor, gångbroar och 

torkade, nötta gräsplättar. Av den gamla våtmarken finns inget kvar här, 

ingen vild natur. Southmere Lake är en stor, anlagd damm. Men filmen är 

beroende av Thamesmeads karaktär. Utan den ruffiga arbetarklass-

stämningen kunde den lätt blivit för smörig. Nu går tankarna i stället till 

andra brittiska socialrealistiska komedier som Brassed Off eller The Full 

Monty, men Beautiful thing är i jämförelse mer nedtonad. 

 

I Beautiful thing skapar miljön en kontrast till det mänskliga livet. Här lever 

folk och interagerar med varandra trots den karga omgivningen. 

Byggnaderna signalerar att samhällsklimatet är tufft men människor är 

envisa och kämpar vidare för att ta sig ur en oönskad situation, ex. Sandra 

vill öppna en egen pub och flytta från Thamesmead. 

2.3 Misfits 

2.3.1 Bakgrund 

Thamesmead är sig ganska likt även om delar av Tavy Bridge och The 

Pyramid Club revs 2008. Mycket känns igen från Beatiful thing trots den 

mer dystra och ödesmättade stämningen i Misfits. Befolkningen och 

socialgrupperingarna liknar dem på nittiotalet. I vissa scener visas även 

delar av Thamesmead med tegelradhusområden i mer traditionell brittisk stil 

som tillkom på 70-talet och senare. 

2.3.2 Handling 

Misfits är en svartsynt, komisk tv-serie där man får följa fem ungdomar som 

gör samhällstjänst i Thamesmead. Efter en underlig åskstorm upptäcker de 

att de fått varsin superkraft. Därefter kretsar handlingen runt ungdomarnas 

sätt att hantera sina nya förmågor och relationer till varandra. Lite av en 

brittisk lågbudget-version av amerikanska superhjältefilmer. Misfits har 

sänts i 5 säsonger och verkar ha uppnått viss kultstatus enligt sökningar på 

nätet. Kanske kan det generera lite turism till Thamesmead? 

2.3.3 Beskrivning av miljöer 

Serien är helt beroende av miljön för att sätta stämningen. Förutom det 

mystiska ovädret är det ofta mulet, disigt, grått dagsljus med långa skuggor. 

Samma vy över Southmere lake och höghusen återkommer ofta. Som i 

Beautiful thing syns ofta bilder ovanifrån över markbeläggning, gångbroar 

och öppna platser. De miljöer som filmas känns kulissartade och isolerade. 

Det är misstänkt tillbommat, öde och olycksbådande. Mörka moln rusar 

ödesmättat fram över himlen. Det är frosseri i sliten betongtristess på ett 

närmast ironiskt sätt. Scener där kameran följer exempelvis en plastpåse 

som virvlar runt på ett övergivet parkeringsdäck är vanligt förekommande. 

Karaktärerna rör sig nästan bara i det här området, liksom instängda i ett 

fruset, overkligt landskap. Ungdomarna hänger på gångbroarna och sitter på 

ett tak och tittar ut över Southmere Lake med höghusen i fonden. 

Ruinromantik fastän byggnaderna fortfarande är relativt intakta. Handhållen 

kamera, ibland lutande, dominerar. Kort skärpedjup i närbilder och tilt shift 

(selektiv fokusering - ser ut som ett miniatyrlandskap filmats) används 

mycket, vilket ger en känsla av att observera något på avstånd. 
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3 HISTORIK 

3.1 Från modernism till brutalism 

Brutalismen stod för en kompromisslös fortsättning på modernismen och 

förekom framförallt i Europa mellan 1945 och 1975. Den är älskad och 

hatad för sitt obevekliga och råa uttryck. Betong, stål och glas var de 

dominerande byggmaterialen. De användes på sätt som visade byggnadens 

konstruktion. Karaktären är ofta tung och monumental med odekorerad, 

platsgjuten, rå betong. Detta bidrar till upplevelsen av en karg, dyster 

futuristisk miljö (Clement, 2011 s 7). 

 

Den svenske arkitekten Hans Asplund (son till Gunnar Asplund) sägs vara 

den som myntade uttrycket “Brutalism”. Han kallade en byggnad av 

arkitekterna Bengt Edman och Lennart Holm, som han beskrev i 

Architectural Review 1956, för brutalistisk (Clement 2011, 7). Termen 

plockades upp i Storbritannien av bl a makarna Alison och Peter Smithson 

och arkitekturkritikern Reyner Banham. Banham spred termen genom sin 

bok The new brutalism: ethic or aesthetic, 1959. 

3.2 Mellankrigstid - modernismen i Storbritannien 

I och med att det politiska klimatet i Tyskland hårdnar, flyttar några av 

modernismens ledande arkitekter (ex Erich Mendelsohn, Walter Gropius, 

Marcel Breuer) därifrån till England. Det, samt att nya byggtekniska 

metoder hämtas från USA, driver den brittiska modernismen (som tidigare 

varit något spretig) mot en avskalad betongarkitektur (Clement 2011, 14). 

 

1930 kom ryssen Berthold Lubetkin till London. Han hade arbetat 

tillsammans med Le Corbusier på Atellier Perret i Paris och där lärt sig 

betongbyggnadsteknik. Lubetkin grundade Tecton, som skulle utvecklas till 

ett tongivande kontor för brutalismen. 

På 30-talet kom också ungraren Ernö Goldfinger, som hade arbetat på 

samma kontor tillsammans med Lubetkin och Le Corbusier i Paris, till 

Storbritannien. Hans Balfron Tower (1968) och Trellick Tower (1972) 

skulle komma att bli ikonbyggnader för brutalistiskt bostadsbyggande 

(Clement 2011, 16). 
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Figur 2 och 3 Balfron Tower och Trellick Tower  

 

Tydligen var Ian Flemming, författaren som skrev böckerna om James 

Bond, förtjust i den äldre bebyggelse som revs för att ge plats åt Balfron 

Tower. Han uppkallade sin hjältes ärkefiende efter arkitekten Ernö 

Goldfinger. 

 

Man kan sätta in den brittiska brutalismen i en följd av efterkrigstidens 

senmodernistiska uttryck: International style, liknande den som förekom 

före kriget, följdes av en skandinavisk, mer humanistisk inriktning. Den i 

sin tur avlöstes av en betongtung stil och brutalismen. Därefter följde en 

övergångsperiod mot postmodernism med mycket tegel i kombination med 

den råa betongen (Clement 2011, 7). Parallellt med brutalism och 

postmodernism ritades och uppfördes också byggnader i den sk high tech-

stilen (t ex Centre Pompidou (1977) i Paris av två brittiska arkitekter). 

 

Under mellankrigstiden rådde det brist på bostäder i London och många av 

de bostäder som fanns hade mycket låg standard. Planarbeten för att lösa 

bostadskrisen samt att införliva mer biltrafik (vilken man trodde var på stark 

frammarsch) i staden påbörjades under 30-talet. 

3.3 Efter andra världskriget 

Andra världskriget innebar att Londons stadslandskap omformades 

drastiskt. Efter krigsslutet var staden i desperat behov av storskalig 

återuppbyggnad. Bland annat på grund av brist på byggnadsmaterial, ett 

problem som höll i sig flera år efter kriget, kunde byggandet inte ske i den 

hastighet som var önskvärt (Thurley, 2013). Bristen på byggnadsmaterial 

hade i sig också en roll i brutalismens stilutveckling, eftersom betong var 

lättare att få tag på än exempelvis stål. Detta medförde att den betongtunga 

estetik som representerades av t ex Le Corbusiers Unité d´ Habitation och 

kloster i La Tourette, till en början fick större spridning i Storbritannien än 

Mies van der Rohes luftigare stål och glas-arkitektur.  
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Figur 4 Unite d'Habitation, Marseille 

 

Enligt Thurley tog myndigheterna vid denna tid bestämmanderätten över 

vilken arkitektur som skulle byggas, endast ett fåtal privatpersoner uppförde 

byggnader i modernistisk eller senmodernistisk stil. Statliga och kommunala 

krafter däremot, använde den till mängder av offentliga byggnader såsom 

skolor, postkontor och tågstationer. De modernistiska byggnadsidealen 

erbjöd en avskalad och stram utformning som krävde minimalt med 

byggnadsmaterial för en funktionell konstruktion, vilket var välkommet i 

tider av ekonomisk kris och ransonering (Thurley, 2013). Den svaga 

ekonomin var, tillsammans med bristen på material, den huvudsakliga 

anledningen till att återuppbyggnaden av de brittiska städerna dröjde.  

 

Tidens mest välrenommerade stadsplanerare i Storbritannien, Patrick 

Abercrombie, var en av dem som hade lagt fram planer för London sedan 

30- talet. I The Greater London Plan, som utarbetades tillsammans med J.H. 

Forshaw 1943 med tanke på återuppbyggnaden av staden efter andra 

världskriget, förespråkas hög boendedensitet och höga hus (History, 2014). 

Blitzen hade ödelagt stora delar av centrala London, där över 50 000 hem 

hade totalförstörts. Utöver att stora delar av London stod i ruiner, kvarstod 

problem från tiden innan kriget med bostadsbrist och förslumning i dåligt 

byggda områden (Greater London Plan, 2014). Detta innebar en unik 

möjlighet för staden (dvs LCC) att planera och återuppbygga (omforma) 

London efter tidens behov och arkitektoniska ideal. Redan i krigets 

slutskede rekryterades studenter till LCC. Man räknade med stort behov av 

och brist på kvalificerade efter kriget. Det gick t ex att läsa in 

arkitektutbildningen på kvällstid parallellt med arbete på kontoret. London 

County Council (LCC) hade på 50- och 60-talet en stor stab av planerare 

och arkitekter, de flesta arbetade med bostäder (Cordell, 2010). 

 

1953 drabbades London, tillsammans med många andra kustnära städer 

kring Nordsjön, av en stormflod. Skyddsvallar förstördes och östra Londons 

hamnområden översvämmades. Som en följd av detta planerades Thames 

Barrier (som byggdes först 1982) och medvetenheten angående 

översvämningsrisker i byggnader stärktes. (North Sea flood of 1953, 2014) 
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3.4 Idealism 

De arkitekter inom LCC, som många av de unga brutalisterna skulle komma 

att efterträda, hade vuxit upp i en tid av konflikter i Europa. Spanska 

inbördeskriget (1936-1939) hade lämnat särskilt stort avtryck bland 

arkitekterna (Banham 1966, 11). Detta färgade mellankrigstidens arkitektur i 

London. Parallellt med den europeiska modernism, som vidareutvecklats av 

bl a inflyttade arkitekter, fanns en positiv inställning till en folklig-nationell 

typ av arkitektur i en politisk anda som anknöt till välfärdsstaten med en 

arbetarklass med stark samhällelig ställning. (Banham, 1966, 11) Den var 

ofta småskalig, med referenser till trädgårdsstadens radhus och med material 

med nationell prägel som t ex tegel. Svenska exempel på bostadsbyggande 

på 40-talet är bl a Guldheden i Göteborg och Linnéstaden i Lund. 

 

“Two groups could be identified within the LCC's housing division. First 

there were those architects who admired the gentle modernism adopted by 

Sweden's progressive housing programmes, termed ‘new empiricism’ by the 

architectural press. These included card-carrying communists like Kenneth 

Campbell and David Gregory-Jones. By contrast many of the incomers 

(especially those who qualified after the war) favored the formalism of Le 

Corbusier and Mies van der Rohe” (Harwood, 2013)  

 

De unga, som knappast var mindre politiskt medvetna, vände sig mot denna 

“socialrealistisk-kommunistisk” influerade arkitektur. Till den räknades i 

viss mån också den skandinaviska, humanistiska stil som haft stort 

inflytande under 40- och 50-talen. De upplevde den folkligt tillvända 

arkitekturen som förljugen och omodern. (Banham 1966, 11) 

3.5 Brutalism 

3.5.1 Den nya brittiska brutalismen 

Den brittiska arkitekturskribenten Katherine Shonfield skrev, i sin bok 

Walls have feelings: Architecture, Film and The City (2000), om hur 

inställningen till den brutalistiska arkitekturen skilde sig mellan arkitekterna 

och allmänheten. Hon beskriver i första kapitlet i sin bok hur 60-talets 

brutalistiska byggnadsstil påverkade Londons stadsbild.  

Det är tydligt att Shonfield var kritisk till den arkitekturens uttryck och hon 

undrade hur man helt kunde förkasta äldre tiders mer lågmälda och 

traditionella stilar.  

 

“What made the British reject out of hand their traditions of gentle 

adaptation and picturesque embellishment, and take on so comprehensively 

an architectural style that was self-consiously ugly and ideologically 

generated?” (Shonfield 2000, 3)  

 

Shonfield avhandlade bakgrunden till brutalismen med hjälp av 

hänvisningar till och citat ur Reyner Banham´s “The new brutalism”. Hur de 

unga arkitekterna var besvikna på att den ursprungliga modernismens ideal 

blev mer och mer urvattnade. De var kritiska till hur en (i deras ögon 

bakåtsträvande) pittoresk arkitektur, med brutna tak och burspråk var det 

som efterfrågades och byggdes. Istället ville de att samtida arkitektur skulle 

fånga det “poetiska” i ett samhälle där massproduktion och teknikutveckling 

var starka krafter. Att redovisa material och konstruktiva element i fasader, 
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på ett “ärligt” sätt, var signifikant för stilens uttryck. I och med dessa 

ställningstagande och uttryckssätt ansågs arkitekturen ha en inneboende 

moralitet (etiskt motiv).  

Den allmänna uppfattningen skilde sig, enligt Shonfield, markant från de 

unga arkitekternas. De byggnader som uppfördes i brutalistisk stil ansågs 

snarast omoraliskt karga, omänskliga och trista (Shonfield 2000, 8). Även 

det omgivande stadslandskapet; bostadsgårdar, parkeringar, passager 

behandlades likt bostäderna. Rå betong och hårdgjorda ytor dominerade. 

Trots arkitekternas goda intentioner var det uppenbarligen svårt för 

allmänheten att förstå varför de färdigställda bostadsområdena såg ut som 

det gjorde.  

 

Figur 5 Barcelonapaviljongen 

 

De brittiska arkitektstudenterna upplevde byggnader som Mies van der 

Rohes Barcelonapaviljong och byggnader för IIT och Frank Lloyd Wrights 

Guggenheimmusem i huvudsak genom tidskriftstexter och foton, vilket 

formade den brittiska brutalismen. Men framförallt Le Corbusiers skrift 

Modulor och flerbostadshuset Unité d´Habitation (1952) i Marseilles gjorde 

stort intryck. I Unité d´Habitation och klostret i La Tourette var betongen rå 

med synliga spår efter brädformarna (Banham 1966, 16). Det gav ett uttryck 

som de unga arkitekterna uppfattade som “ärligare” än det blanka glaset och 

välputsade, ljusa fasaderna som användes inom mellankrigstidens 

modernism. Alexander Clement skriver om hur modernismens andra 

generation av arkitekter rörde sig i en riktning bort från The International 

Style. Det unga Team 10 bildades 1953 med Alison och Peter Smithson i 

spetsen. Samma år använde makarna Smithson uttrycket `New brutalism´, 

kanske för första gången, i en text till husritningar i London. Termen 

användes för att beskriva materialens egenskaper, som skulle vara så råa och 

outsmyckade som möjligt. Arkitekturen skulle ge uttryck både för etiska och 

estetiska ideal. Den brittiska brutalismen särskiljer sig från den franska, 

östeuropeiska och japanska. Den drevs av unga entusiastiska arkitekter som 

tog varje tillfälle som gavs att få bygga sina verk, även om det innebar att ta 

strid mot etablissemanget och allmänhetens reaktionära misstänksamhet 

(Clement 2011, 18). Reyner Banham återger, i sin bok The new brutalism: 
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ethic or aesthetic?, makarna Smithsons tankar om bakgrunden till 

brutalismen som något influerat av traditionell japansk arkitektur:  

 

“It is this reverence for materials - a realisation of the affinity which can be 

established between buildings and man - which is at the root of the so-called 

New Brutalism” (Banham 1966, 46)  

 

Noterbart här är att makarna Smithson aldrig hade varit i Japan. De hade 

bara studerat japansk arkitektur genom att läsa arkitekten Bruno Tauts bok 

Houses and people of Japan, Tokyo från 1936. Men deras förebilder Le 

Corbusier och Frank Lloyd Wright hade också hämtat inspiration från 

Japansk arkitektur, framförallt vad gällande flexibla planlösningar och 

materialhantering. 

3.6 Arkitekter verksamma i London 

Alison och Peter Smithson var anställda på LCC en tid i början av sina 

karriärer. Det var ett av få ställen där nyutexaminerade arkitekter kunde få 

jobb i början av 50-talet (Banham 1966, 11) LCC, London County Council, 

hade en stor arkitekturavdelning, uppdelad på flera sektioner, bl a för 

husbyggnad och stadsplanering. De planerade och uppförde många 

offentliga byggnader och kommunala bostadsområden, däribland 

Thamesmead. Planen för The Barbican, Hayward Museum och 

bostadsområdet Alton Estate är några andra exempel. Denys Lasdun, som 

arbetat på Lubetkins kontor Tecton, ritade många universitetsbyggnader 

samt The National Theatre i London. Han räknas in bland brutalisterna trots 

att han aldrig kallade sig brutalist själv (Clement 2011, 54). 

3.6.1 I praktiken, trafikseparering 

Enligt Simon Thurley, arkitekturhistoriker och Chief executive för English 

Heritage, hade modernismen ett högst måttligt folkligt stöd innan andra 

världskriget och efter var den ännu mindre omtyckt. Men i och med 

efterkrigstidens stora behov av bostäder och bristen på byggnadsmaterial var 

den brutalistiska/senmodernistiska stilen den enda ekonomiskt möjliga. Om 

inte andra världskriget varit hade kanske modernismen bara existerat som en 

tillfällig nyck på 20- och 30-talet. Istället blev det något som fick 

arkitekterna och allmänheten att missförstå varandra på ett sätt som 

fortfarande delvis hänger i. Tidigare hade stilar och -ismer inom 

arkitekturen blivit övergivna efter att experter inom området vänt dem 

ryggen. Modernismen föll (om den nu har fallit) på att vanligt folk inte 

gillade den. De ville ha färg, ornament och traditionella material som 

passade in i den miljö de vuxit upp i (Thurley, 2013)  

 

Hårdgjorda ytor, höga hus som drar ner kastvindar och brist på vegetation 

bidrar till ett ogästvänligt klimat. Fasader utan fönster, stora mörka 

parkeringsdäck och gångtunnlar får människor att känna sig rädda och 

osäkra. Den upphöjda gångbanan är oskyddad för väder och vind. 

Företeelser som kan vara svåra att förutse i ett planskede men som inverkar 

stort på de boendes vardag.  

 

Efter andra världskriget ökade bilismen kraftigt i västvärlden. Den fick stort 

utrymme i stadsplaneringen med nya vägar och förorter planerade för 

bilpendlare. Den ökade trafiken innebar också ökad olycksfrekvens. En 
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åtgärd för att minska olyckorna med gående var att planskilja bilvägar och 

gångbanor, en metod som även tillämpades i Sverige. 

3.6.2 Barbican, Pedways 

Ett av de i London centralt belägna områden som blivit helt jämnat med 

marken under blitzen var det som skulle komma att bli The Barbican: en 

stadsdel som planerades med påkostade bostäder, kontor och olika 

kulturinstitutioner så som The National Theatre och Hayward Gallery - allt i 

brutalistisk stil. Området byggdes med sk ”Pedways”, upphöjda gångbanor 

separerade från biltrafiken.  

 

 
Figur 6 Pedway, Barbican  

 

Vid nybyggnation fanns krav på att bygga tillhörande pedways, utan att ha 

en plan över hur de skulle kopplas samman, vilket medförde att systemet 

aldrig slutfördes. Nu står många gångbanor oanvända, och öde. Vissa är 

inbyggda i byggnaderna. En del slutar i intet. Vad planerarna missat var att 

få ville ta en omväg i höjdled. Folk krånglade sig ner på motorlederna på 

“omöjliga”, ännu farligare sätt för den kortaste vägen (Bevan Lee, 2013). 

3.6.3 Sverige 

I Sverige är brutalismen inte alls lika framträdande. Man kan läsa in 

influenser i många av de miljonprogramsområden som uppfördes på 60- och 

70-talen. Samtidigt levde idealen från den skandinaviska humanistiska 

arkitektur (internationellt även kallad The new empiricism) Sverige varit 

känt för på 40-talet, delvis kvar. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/140_London_Wall_-_geograph.org.uk_-_723898.jpg
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Figur 7 Sankt Petrikyrkan i Klippan  

 

Några exempel är Sigurd Lewerentz Markuskyrkan i Björkhagen och Sankt 

Petrikyrkan i Klippan som betraktas som kanske de främsta brutalistiska 

verken i Sverige. Studentbostadsområdet Vildanden i Lund av Bengt Edman 

samt privatbostaden Villa Göth i Uppsala (tillsammans med Lennart Holm) 

är andra tydliga exempel. 

3.6.4 Pruitt-Igoe - ett exempel från USA 

Pruitt-Igoe byggdes (1955 revs 1972) måste varit känt för de brittiska 

arkitekterna. 

 

    
Figur 8: Pruitt-Igoe (Foto: Wikipedia, United States Geological Survey) 

 

Pruitt-Igoe var ett stort allmännyttigt bostadsområde i St Louis, Missouri. 

Inflyttningen från landsbygden i depressionens USA hade gjort St Louis 

överbefolkat. Många bodde i slumområden under mycket dåliga 

förhållanden. Pruitt-Igoe byggdes som ett av flera stora bostadsområden för 

att lösa boendesituationen. Arkitekten var Minoru Yamasaki.  

Det bestod av trettiotre elvavåningshus, totalt 2870 lägenheter. 

Lägenheterna vår små, hissen stannade bara på var tredje våning och 
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ventilation- och värmesystemet var underdimensionerat . Ändå upplevde de 

nya invånarna området som höjden av lyx i kontrast till de förhållanden de 

kommit från (Freidrichs, 2011). Underhållet var tänkt att betalas med 

hyrorna men de flesta invånarna hade mycket liten eller ingen inkomst. 

Området började förfalla snart efter att det färdigställts. Under 60- talet var 

det tungt kriminellt belastat och vanvårdat. 1972 var de sociala 

förhållandena och byggnadernas skick utom räddning, enligt stadens 

företrädare, och området revs. 

 

 
Figur 9: Pruitt-Igoe rivs 1972 (Foto: Wikipedia, U.S. Department of Housing and 

Urban Development) 

 

 

Pruitt-Igoe får ofta tjäna som ett avskräckande exempel på modernistiskt, 

storskaligt bostadsbyggande. Ofta får arkitekturen skulden för 

misslyckandet vilket måste sägas vara en förenkling. Ekonomisk nedgång, 

sociala förhållanden, medelklassens utflyttning till förorten och rasism hade 

också, om inte mer, inverkan på området. (Freidrichs, 2011) 

I filmen ”The Smithsons on housing” (Johnson, 1970) talar Alison och Peter 

Smithson om problemet med vandalism av de modernistiska 

flerbostadshusen. De antyder att allmänheten är otacksam. Samtidigt tycker 

de att de har ett ansvar att bygga så bra bostäder som möjligt. De menar att 

tiden inte är mogen ännu för deras utformningsstil, men att den kommer att 

bli uppskattad med tiden. 
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4 OM THAMESMEAD 

Bostadsområdet Thamesmead planerades av London County Council 

(LCC), vilka efterträddes 1965 av Greater London Council (GLC), och 

började uppföras i slutet av sextiotalet. Det ingick i en övergripande plan att 

öka bostadsbeståndet i London. Området skulle byggas med hög 

boendedensitet, trafikseparering, god tillgång till social service och närhet 

till vattnet. Arbetstillfällen skulle erbjudas i anslutning till området för att 

inte ytterligare belasta de underdimensionerade kommunikationssystemen in 

mot centrala London (MacCormac 1972a). Richard MacCormac skrev i 

Architects´ Journal att Thamesmead troligen var GLCs mest ambitiösa 

försök att bygga ett nytt samhälle på ett av de sista oanvända landområdena 

i London. Det skulle bli “en stad för det 21:a århundradet” (Fernando, 

2008), ett “working-class Barbican”. Med alla sjöar och kanaler jämförde 

entusiaster det med Venedig och Amsterdam. Området var omtalat för sin 

moderna arkitektur och vann flera priser (Kemp, 2009). 

 

När vattenreningsverket Cross Ness moderniserades i slutet av 50-talet, 

användes inte all den mark som hade reserverats för ändamålet. Eftersom 

marken redan var kommunalt ägd av LCC blev den aktuell för att tas i 

anspråk för ny bostadsetablering. Närheten till reningsverket var inte enda 

problemet. Vid stormfloden 1953 hade området blivit översvämmat och 

inga bostäder fick byggas i nivå med vad som kunde översvämmas. 

Markförhållandena var inte heller de bästa: hela området var våtmark 

bestående av ett ca 7 meter tjockt lager av torv. Närmaste tåglinje in mot 

London låg i utkanten av området och var redan överbelastad, det samma 

kunde sägas om motorvägen. Närmaste vägen över Themsen var med en 

färja som gick vid Woolwich (ibid).  

En plan över ett område med bostäder för 25 000 personer i en blandning av 

31-våningshus och lägre hus i grupper, byggda på pelare med garage och 

service under, presenterades 1963. Samtidigt förhandlades det med 

Försvarsministeriet om att köpa loss mer militär mark för bostadsändamål. 

Ytterligare ca 500 hektar i området förvärvades. Detta var tillräckligt för att 

bygga en ny stadsdel (ibid).  

En boendedensitet på upp till 200 personer/hektar planerades, vilket var 60 

personer per hektar mer än i närliggande områden. Ett arbete per hushåll 

skulle erbjudas för att inte ytterligare belasta kommunikationerna in till 

London. Det skulle också finnas en busslinje inom 400 meter från varje 

hushåll och fotgängare och biltrafik skulle röra sig helt åtskilda från 

varandra.  
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Figur 10: Thamesmead: Southmere Lake 

 

Så många bostäder som möjligt skulle ha utsikt över floden och kanaler och 

konstgjorda sjöar skulle användas både för rekreation och för 

dagvattenavrinning. Ett antal skolor, lekplatser och offentliga platser skulle 

anläggs i enlighet med nationella och regionala regler. (ibid). 

I Architectural design beskriver Alexander Pike hur densitet var tänkt 

användas som ett designverktyg och skulle variera från områden med 

enfamiljshus och flerfamiljshus. Systemet av gång- och cykelbanor 

konstruerades för att vara säkert och bekvämt. Kommunikationen mellan det 

nybyggda området och London planerades så att Thamesmead kunde 

integreras som en del av Stor-London. Byggnaderna och landskapet skulle 

betraktas och planeras som en enhet. Bilvägar och gång- och cykelbanor 

planlades för att fungera oberoende av och kompletterande till varandra. 

Kollektivtrafik planerades in. Där biltrafiken förväntades vara intensiv 

skulle gångbanorna vara upphöjda. Gångbanorna knöts samman i ett system 

som nådde centrum, skolor och lekplatser för fotgängarnas säkerhet. 
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Figur 11 Gångbro 

 

Projektet planerades för att tillhandahålla ca 17 000 bostäder grupperade i 

grannskap med olika storlekar, från ca 1500 till 2000 st. 

Grannskapsenheterna utformades med höga hus i norr och öster och lägre 

hus innanför. I varje grannskap skulle finnas lågstadium, livsmedelsaffär, 

kyrka, pub och en del arbetsplatser. De särskilt utformade höga husen var 

tänkta att fungera som ljudbarriär och vindskydd. Mellan områdena ritades 

större öppna, offentliga ytor och idrottsplatser för att skilja hyreshusen från 

småhusområdena.  

Två konstgjorda sjöar planerades, med en kanal som förbinder dem genom 

området. (Pike, 1969) Med tanke på projektets storlek, var det viktigt att 

börja bygga så fort som möjligt, enligt Pike. Valet föll på ett industrialiserat 

byggsystem, vilket dock inte fick styra utformningen. Designteamet 

arbetade fram förslag utan tanke på ett specifikt system för att anpassa 

designen i efterhand då byggsystem hade valts. Fas ett skulle bebyggas med 

1500 bostäder, två grundskolor, stadsdelskontor, några mindre 

administrativa byggnader och en sjö. Bostäderna skulle utgöras av 13-

vånings punkthus, 2-5 vånings flerbostadshus och 3- vånings radhus. 12 

punkthus skulle placeras i två grupper: fyra på södra sidan av sjön och åtta 

mitt i området med närhet till gångbanedäcket vid centrumdelen. 

Radhuslängorna grupperades så att mindre gårdar och passager skapades i 

närheten av lågstadieskolan. Femvåningshusen var sammanbyggda både 

med garage och upphöjda gångbanor genom loftgångar. En fabrik för 

tillverkning av betongelement byggdes i området (ibid).  
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Figur 12 Bostäder vid Tavy Bridge 

 

Richard MacCormac i Architects´ Journal menar att det vid första åsynen 

verkar det olämpligt att bygga ett nytt samhälle i Thamesmead, på 10 meter 

torv, precis bredvid ett stort reningsverk. Direkt i vindriktningen från två 

stora kraftverk på andra sidan floden, vars utsläpp gör att det är olagligt att 

bygga något högre än 60 meter. Kraftverket var visserligen under 

omorganisation och problemet antogs minska med tiden (MacCormac, 

1972a). Man tyckte ändå att detta var ett effektivt landutnyttjande i stället 

för att t ex bygga på odlingsbar mark. Eftersom marken var så billig hade 

man råd med de ovanligt höga anläggningskostnaderna. Kostnaden blev 

ungefär den samma som om man skulle byggt i centrala London. (ibid)  

Förutom storskaligheten och de tekniska problemen, var ytterligare en 

utmaning att det skulle vara ett område för olika samhällsklasser, för vilka 

det skulle erbjudas arbetstillfällen, service och aktiviteter, i stället för att bli 

en sovstad helt beroende av London. 

Man ville undvika att området skulle utvecklas till ett stort, segregerat 

arbetarklassområde som exempelvis Dagenham på andra sidan Themsen 

enligt MacCormac. Thamesmead var ändå beläget så att det skulle komma 

att ingå i den väv av infrastruktur som planerades för att försörja London. 

Ett beslut om 8-filiga Ringway 2 väntades och därefter skulle det 

bestämmas var en tunnel under Themsen skulle placeras, vilket var 

avgörande för Thamesmeads utformning. En 7-filig motorväg österut mot 

Woowich/Erith skulle också dras genom området vilket kunde medföra 

buller och hindra rörligheten. Samtidigt var de nya vägarna livsviktiga för 

Thamesmead. (ibid) Sedan två viktiga arbetsplatser (Royal Arsenal och 

AEI-fabriken) stängdes i slutet av 60-talet hade det rådit brist på 

kvalificerade arbetstillfällen i sydöstra London. Boende i Thamesmead fick 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Thamesmead_Housing_Estate_6.jpg
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pendla långt till sina arbeten, vilket innebar en stor kostnad för hushållen. 

Med de nya vägarna skulle pendlingsavståndet förkortas och man hoppades 

attrahera nya etableringar som kunde generera fler arbetsplatser.  

 

Richard MacCormac beskriver hur lokalcentren vid Woowich och Erith 

kände sig hotade av ny etablering i Thamesmead. Med anledning av detta 

bestämdes att en begränsning på ca 18 500 m2 åläggs områdets 

handelscenter. Detta trots att Thamesmead planerades att få en mycket 

högre boendedensitet än Woolwich och Erith. Det var osäkert vad som 

skulle forma Thamesmeads identitet menar MacCormac. Det var viktigt att 

områdets anknytning till Themsen var stark. Planer fanns på att lägga ett 

shoppingstråk riktat mot vattnet. Gång- och cykelbanesystemet planerades 

tillsammans med placering av olika funktioner för att skapa de 

rörelsemönster som önskades: hög aktivitet vid butiker och service, låg vid 

förskolor. Centrum byggdes så att starka vindar från floden skulle hindras. 

Lekplatser och offentliga platser lades som en buffert mellan motorvägen 

österut och de lägre flerfamiljshusen. Bilvägarna var ofta enkelriktade och 

bostäderna placerade vid säckgator.  

 

Redan i fas I och II kunde Richard MacCormac skönja de estetiska 

intentionerna för området. Ambitionen var att skapa ett område med 

omväxlande miljö med byggnader i olika höjder och storlekar, grupperade 

på oregelbundna sätt, ett väl definierat centrum och utblickar mot - och 

kontakt med Themsen. Byggnadskropparnas former och användning av 

loftgångar visar att arkitekterna hämtat influenser från bostadsområdet Park 

Hill i Sheffield. (MacCormac, 1972b)  

Systemet av upphöjda gångbanor planerades av flera anledningar. Först och 

främst föreskrivna regler om att inga, för boende avsedda lokaler, fick ligga 

under en viss höjd över havet. Visserligen slutade de reglerna att gälla då 

beslutet om att anlägga Thames Barrier togs i slutet av 60-talet, men då var 

fas I och II i princip redan färdigställda. Enligt MacCormac fortsatte man 

ändå med upphöjningen eftersom det fungerade väl in i planen med 

separerade gång- och bilvägar. Gångbroarna fungerar också som anslutning 

till flerbostadshusen och utgör ett sammanhängande system i stället för 

enskilda trapphus och ramper. Tanken var också att gångbanorna skulle bli 

till mötesplatser för människor i området och medverka till en bättre social 

struktur än vad man erfarit utvecklades i enformiga lamellhusområden. De 

kunde liknas i sin användning med lokalgator i traditionell 

innerstadsbebyggelse. Det ansågs också att de upphöjda gångbanorna bidrog 

till en stadsmässig karaktär. Man hänvisade till forskning inom sociologi där 

det påvisats att denna typ av gångbanesystem främjade kontakter, 

framförallt bland kvinnor och barn. (ibid).  

Upphöjda gångvägar, pelare, trappor osv användes också som estetiska 

arkitektoniska element i området (Pike, 1969). Visionen om bygatan i luften 

gick inte att genomföra på grund av många starka viljor angående placering 

av service och verksamheter menar MacCormac. Ett annat problem var att 

det inte gått att få systemet helt sammanhängande på samma sätt som man 

haft problem med detta i The Barbican.  

 

Thamesmead uppkom i en tid då kritik mot villaförorternas utbredning 

började höras (jfr Jane Jacobs The death and life of great american cities) 

och det låg i tiden att betrakta staden som en enhet och gatans liv som 

värdefullt. Men redan 1972 påpekar MacCormac att trots att intentionerna 

fanns så dominerade ändå kravet på hög boendedensitet och känslan av att 

myndigheter och experter, utan kontakt med de boende, fastslagit vad som 
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var en lämplig boendemiljö. Detta kommer att ändras inom kort, menade 

författaren, eftersom röster höjts från hyresgästföreningar och liknande 

angående betydelsen av deras åsikter. (MacCormac, 1972b)  

MacCormac menar i Architects´ Journal att Thamesmead är ett industriellt 

byggt område på sankmark men att arkitekterna har åstadkommit en 

mänsklig miljö av dessa dystra förutsättningar. 

 

4.1.1 Nya bostäder 

I efterkrigstidens London fanns ett närmast omättligt behov av bostäder. 

Under 60- och 70-talet kunde det byggas upp till 400 000 bostäder per år 

(Shonfield 2000, 35). Många yngre arkitekter ville redovisa sin politiska 

ståndpunkt i arkitekturens uttryck. Brutal ärlighet och osminkad fasad. Inget 

skulle döljas eller förskönas. Samtidigt eftersträvades funktionalitet för de 

boende i vardagen. (Cordell, 2010). Prefabricerade byggnadselement och 

effektiviserade byggnadstekniker användes mer och mer. Det fanns en stor 

tilltro till modern teknik. Man bortsåg från kritiken mot det storskaliga 

byggandet och användandet av oprövade material. Det var viktigt att snabbt 

minska bostadsbristen och skapa ett nytt samhälle. 

 

De första byggnaderna stod klara 1968, redan då med läckageproblem 

(Fernando, 2008). I början av 70-talet insåg man att det skulle bli svårt att 

hitta arbetstillfällen i närområdet när två industriverksamheter lades ner. 

Resekostnaderna för att åka från Thamesmead in till centrala London blev 

för höga för att människor skulle anse det lönande att bo i området och 

pendla (Hathereley, 2009). Modernistisk betongarkitektur fungerar i 

praktiken inte på samma sätt i England som i Sydeuropa. I ett fuktigt, kyligt 

klimat slår rosten från armeringsjärnen igenom i fasaden, dagvatten lämnar 

smutsränder och algpåväxt är att räkna med (Brutalist architecture, 2014). 

Det som skulle verka avskalat och ärligt blev på några år snarast solkigt. I 

slutet av 70-talet växte sig dessutom graffitin stark. 

4.1.2 Ekonomisk kris 

1973 försvagades den brittiska arbetsmarknaden och inflationen rusade. Det 

blev inga nya arbetsplatser eller motorvägar i Thamesmead. Det blev inte 

ens färdigbyggt enligt planen. Inflyttningen stannade av. 

 

“However in 1973 the whole brutal process came to a grinding halt. 

Spiralling inflation meant a collapse in public finances and in the 

background there was massive public protest. The 1969 London scheme for 

a huge series of motorways was stopped by violent protest marches. 1975 

was the European year of conservation. But perhaps even more importantly 

there was a horrible realization that the predictions of the early 1960’s had 

not come to pass. In the 1960’s they believed that the rapid population 

growth that had been seen immediately after the war would continue. They 

believed car growth which trebled immediately after the war would continue 

at a similar rate. In both predictions they were wrong” (Thurley, 2013) 
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4.2 Ekonomisk nedgång 

4.2.1 1973-75  

Bristande service, dåliga kommunikationer och höga byggkostnader var 

några anledningar till att byggandet av Thamesmead avstannade. På slutet 

hade man övergått från prefab-betong, som blev för dyrt, till att bygga mer 

traditionella radhus i tegel. På grund av ökade kostnader bantades avgörande 

delar av projektet bort såsom den utlovade marinan, köpcentret, tågstationen 

och bron över Themsen. Området blev inte heller utbyggt i den omfattning 

som först var tänkt (Collins, 2008). De invånare som fått visionen 

presenterad för sig av en ny stadsdel där de kunde fortsätta bo i 

generationer, tillsammans med barn och barnbarn, kände sig lurade. 

Nyhetens behag är definitivt över i Thamesmead. De flesta som bor där hör 

till en lågprioriterad socialgrupp som blivit omplacerade till området från 

andra delar av London. De som har möjlighet att flytta härifrån gör det. 

4.3 80-tal 

Storbritannien dras med hög arbetslöshet och dålig ekonomi under 80-talet. 

Prins Charles håller sitt kända, nyurbanistiska tal med sina åsikter om 

brutalism och bilsamhället 1986. Bland annat uttryckte han sig: ”What is 

proposed is like a monstrous carbuncle on the face of a much loved and 

elegant friend”om den råa betongarkitekturen i London (Jamieson, 2009). 

4.3.1 Right to buy 

I och med Thatcher-regeringen, införs på 80-talet “right to buy” - 

allmännyttan säljs ut billigt (utan möjlighet för kommunen att återinvestera 

pengarna genom att bygga nya hyresrätter), framför allt radhus och mindre 

flerfamiljshus (Engberg, 2002 s 40). Det blir brist på bostäder som kan 

anvisas dem som inte har råd (Engberg, 2002 s 44-45). Thamesmead är 

oattraktivt och ett av de få områden allmännyttan fortfarande har kvar. Gary 

Davies skriver i en artikel på FailedArchitecture.com att vid uthyrning av en 

lägenhet inom allmännyttan tillämpades ett strikt poängsystem som 

baserades på den sökandes situation och behov. Ju färre lägenheter som 

fanns tillgängliga desto högre poäng krävdes. Detta medförde att 

ambitionen, att främja ett boende med människor från olika socialgrupper, 

fick överges. Allmännyttan kom att domineras av människor med stora 

sociala och ekonomiska problem, särskilt i höghusen som var minst 

populära bland dem som hade råd att köpa (Davies, 2013) 

 

20 år efter uppförandet var renoveringsbehovet stort i Thamesmead. De 

material och byggnadstekniker som lanserades under 60- och 70-talet levde 

ofta inte upp till förväntningarna vad gällde hållfasthet. Trafikseparerade, 

storskaliga bostadsområden med obefintlig variation var hopplöst ute. 

4.4 90-tal 

GLC, Greater London Council, Thamesmeads kommunala förvaltare, 

upphörde att existera 1986. Thamesmead förvaltas därefter av olika så 

kallade ”housing associations”, organisationer utan vinstintresse, som 

framför allt tillhandahåller hyresrätter för mindre bemedlade. Hyrorna var 

förhållandevis låga, kanske beroende av de dåliga kollektivtrafik-
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förbindelserna. Ett kriminellt gäng från Thamesmead, T-block, var ökänt i 

hela London. Thamesmead fick öknamnet “Little Lagos” eller “The capital 

of fraud” på grund av att ovanligt många kortbedrägerier utreddes i området 

(Kemp, 2009). Samtidigt fanns en positiv inställning bland äldre invånare 

som bott i område länge (Fernando, 2008). De trivs i sin gemenskap med 

varandra och minns vilka förhållanden de flyttade ifrån i slutet av 60-talet. 

Största förvaltaren Gallions Housing Association bygger ekologiska 

bostäder centralt i området och i och med stora planeringsprojekt som 

handlar om “Thames Gateway”, uppmärksammas också Thamesmead. 

 

Under 90-talet växte intresset för de gamla trädgårdsstadsidealen. Debatten 

om stadens utformning kom igång på allvar. 

I början av 2000-talet gjordes försök att sälja ut Thamesmead med argument 

som “nära till naturen”, men det visade sig vara i samband med en 

bostadsbubbla, marknaden dök och Thamesmead drabbades hårt av de 

fallande priserna (Hathereley, 2009). 

4.4.1 Framtid 

Ett storskaligt infrastrukturprojekt, Thames Gateway, pågår för Londons 

expansion österut (Thames Gateway, 2014). Projektet innefattar bl a 

motorvägar, tågstationer och kollektivtrafik. Med bättre kommunikationer 

förändras förutsättningarna för Thamesmead. Kanske kan området närma 

sig arkitekternas vision från 60-talet. Förvaltarna TTL/Gallions försöker 

lansera en positiv bild av Thamesmead med gemenskap i Beautiful thing-

anda och olika hållbarhetsprojekt. Intresset för brutalistisk arkitektur ökar. 

Tv-program, bloggar och föreläsningar om brutalismen är populära, 

framförallt bland unga. Människor som vuxit upp i Thamesmead under 80-

talet minns nostalgiskt sin barndom. Kanske kommer de att rädda området 

från ytterligare rivning. Runt om i London rivs brutalistiska områden och 

byggnader, kanske hade det sett annorlunda ut om arkitekterna från LCC 

varit mindre anonyma (Cordell, 2010). 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTION 

5.1 Architectural failure - nödvändigt för utveckling? 

Något som fascinerar med Thamesmead och andra områden och byggnader 

som uppförts i samma anda är diskrepansen mellan arkitekternas och 

planerarnas goda intentioner och allmänhetens negativa reaktioner. Det är 

någonting med arkitekternas brist på distans till sig själva och sina verk som 

är provocerande men svårt att beskriva. När det gäller det storskaliga 

bostadsbyggandet är det lätt att uppleva ett avstånd mellan planerare och 

brukare. I vilken utsträckning vistades arkitekterna själva i de områden de 

planerade? Kunde de föreställa sig hur livet fungerade i deras utformning? 

Att misslyckas med ett storskaligt byggprojekt är förbjudet. Det får 

samhällsekonomiska och politiska konsekvenser. Samtidigt måste det finnas 

utrymme för misslyckande för att utveckling ska kunna ske. Men ingen vill 

erkänna att det blev fel, varken beslutsfattare eller arkitekter. Med tanke på 

60-talsarkitekternas vision för området blev Thamesmead ett misslyckande. 

Få av intentionerna om “det goda livet” för en socialt blandad befolkning 

inträffade, även om en del invånare trots allt vittnar om att de trivs och har 

gjort det sedan området var nytt. Det är omöjligt att förutse om 

stadsplanering kommer att bli lyckad eller inte. Med många osäkra 

parametrar kan ju vad som helst hända i framtiden. Blev det tydligt för 

invånarna hur det var tänkt? Finns det några individuella val kvar att göra 

när de flyttat in? Kommer det att bli mer uppskattat med tiden om det får stå 

kvar? Kanske får makarna Smithson äntligen rätt i att deras formspråk 

kommer uppskattas med tiden. Unga människor, som inte har några 

personliga referenser till andra världskriget och järnridån, börjar intressera 

sig för 60-talets mindre insmickrande arkitektur. Det tunga, dystra 

fascinerar. Trots diametrala skillnader finns också likheter med 1800-talets 

viktorianska nygotik. I bästa fall en ödesmättad, mystisk romantik som 

tilltalar många. 

Är det arkitekturen eller de socioekonomiska förhållandena som skapar 

problemen? Det är lätt att skylla på en dyster miljö som bär spår av de 

boendes frustration. Den är synlig för alla, går inte att dölja. Vad som 

däremot inte är lika tydligt är konsekvenser av politiska beslut och 

långdragen byråkrati. Att beslutsfattare misslyckats med sina åtagande att 

hjälpa och stötta medborgare i utsatta situationer är inget som basuneras ut. 

Kan skulden läggs någon annanstans är det välkommet. Hur hade det 

fungerat om hela området hade byggts som planerat och motorvägsplanerna 

genomförts? Situationen hade varit annorlunda, men nya problem hade 

säkert dykt upp med den omfattande skalan. 

Flera åsikter och idéer om stadsbyggnad fanns samtidigt, då liksom nu, men 

i efterhand syns resultaten av de mest populära. Jane Jacobs texter om 

stadsgatans liv och de sociala nätverket i den traditionella stadsstrukturen 

lästes av arkitekterna och planerarna, liksom den omfattande sociala studien 

“Family and Kinship in East London”(Young & Willmott, 1959 s 155-166). 

Men i förhållande till det estetiska uttrycket nedprioriterades det sociala, 

mer eller mindre medvetet. Miljön bedöms med andra ögon nu än på 70-

talet, med facit i hand. Den kändes modern då, nu är den tydligt daterad. 

5.2 Fult eller fint 

Mycket av problematiken med brutalismen ligger i storskaligheten och den 

opersonliga användningen av prefabricerade byggelement. Det är möjligt att 
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det blev för mycket av det massproducerade - en utformning som folk tycker 

är svår att ta till sig. I enskilda verk är brutalismen skulptural, den råa 

materialiteten är både primitiv och poetisk. Sådana kvaliteter försvinner 

oftast i massproduktionen. Då börjar människor få negativa associationer till 

andra världskrigets bunkrar, Berlinmuren och totalitär arkitektur. Unité 

d´Habitation i Marseilles byggdes inte med prefab och inte heller 

Barcelonapaviljongen. De hade stora hantverksmässiga kvaliteter, vars 

betydelse hamnade i skymundan når bostadsbristen var akut. The National 

Theatre i London, Hunstanton School i Norfolk och Gottfried Böhm's 

Mariendom, i Neviges, Tyskland är omtyckta. 

 

 
Figur 13: Mariendom 

 

Brutalismen är elitistisk. Den kräver mycket bakgrundsinformation för att 

kunna förstås. I den traditionella ornamenterade arkitekturen är det däremot 

lätt att läsa in handens arbete, yrkesstolthet och omsorg om detaljer (trots 
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halvindustriella metoder). Det är dekorerat för att se vackert ut. Kanske var 

det ett för stort glapp mellan brutalistisk storskalig bostadsarkitektur och 

traditionell brittisk tegelarkitektur/trädgårdsstaden. Tidigare hade 

arbetarklassens bostäder varit små, viktorianska tegelradhus där ofta flera 

familjer trängts ihop i ett alltför litet utrymme. Drömmen om ett eget radhus 

med en liten trädgård var utbredd. Att flytta in i en, visserligen modern, 

rymlig och ljus, lägenhet i ett stort komplex var inte det de flesta tänkt sig. 

 

Det finns någonting i den starka strävan efter den synliga konstruktionen 

och “byggnadsmässig ärlighet” som går på tvärs mot funktionalismens 

ursprungliga ideal. I vissa fall blev de estetiska motiven ett hinder för 

funktionen t. ex med tanke på köldbryggor vid de synliga balkarna. 

 

“Denna kritiska förändring av sättet att förhålla sig till platsen är även tydlig 

i skisserna från La Ville Radieuse där huset avbildas som en cell med utsikt. 

Här ser vi en lägenhet högt upp i luften, ett slags terminal för telefon, gas, 

elektricitet och vatten. Lägenheten är också försedd med “exakt 

luft”(uppvärmning och ventilation): “Ett fönster är till för att ge ljus, inte för 

att vädra! För att vädra har vi maskiner; det är mekanik, fysik.” “ 

(Colomina, 1999 s 305) 

5.3 Filmens roll 

Symboliken, i detta fall med spår både från 60-talets estetiska ideal och 

massproduktionen, framträder genom filmen. Genom en annan människas 

ögon/kameralins blir kontext och innehåll tydliga i ett perspektiv som inte är 

arkitektens eller planerarens. Filmen fångar och förstärker känslan i 

områdena och kritiken mot dem samt förstärker symboliken i den 

monumentala och otillgängliga arkitekturen. Detta är mycket värdefullt när 

makten över den fysiska miljön ligger hos ett fåtal experter som lätt blir 

distanslösa till sina produkter och saknar viktig information om de som ska 

leva i rummet de skapar. 

 

Filmens representation av Thamesmead är bara en bild av många. En kuliss, 

en ytlig framställning som ska illustrera regissörens och scenografens vision 

av handlingens rum. En människa som dagligen vistas i området kanske blir 

överraskad av bilden som filmen förmedlar. Plötsligt visas kända gator och 

fasader ur en ny vinkel, i ett nytt sammanhang. En plats förknippad med 

trygghet framställs som skrämmande. Filmens bild kan bara vara en 

tolkning av miljön. Den verkliga upplevelsen hos de som befolkar den är 

viktigast.  

 

“In films, we can explore some of the spaces of the past, in order to better 

imagine the spaces of the future” (Keiller, 2007 s 122). 
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