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Festivalen Uppåner fick 
en kreativ start. I går 
trotsade 150 elever regn 
och kyla för att delta  
i projektet Dunge i stad, 
där de fick fria händer 
att skapa sin egen dröm-
stad av spillvirke, tyger, 
hammare och spik.

Sjätteklassare från Nybo-

skolan har med hjälp av ett 
30-tal elever från Fågelviks-
gymnasiet mötts över grän-
serna för att under ledning 
av designgruppen Tolka till-
sammans skapa grunden för 
den stad som ska färdigstäl-
las under festivaldagarna.

Den gröna dungen på fes-
tivalområdet ska bli Tibro-
bornas egen drömstad, 
byggd med hjälp av material 

från olika företag i Tibro.
– Det tog inte många minu-

ter innan eleverna satte full 
fart att börja skapa. De har 
tappert jobbat på i regnet 
och kylan, så det är inget 
fel på kreativiteten och inte 
en enda unge har stått still, 

konstaterar kultursekrete-
rare Jenny Eriksson.

I helgen är det allmänhe-
tens tur att ge sitt bidrag till 
Tibros nya, gröna stadsdel 
och i nästa vecka fortsätter 
fler elever att bygga vidare.
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VITSIPPSPRISET 2 juni
delas ut efter ankjoggen

till den som under året gjort Tibro

lite mänskligare att leva i.

ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE

Marcus Birro 
Söndag 3/6 kl 17.00

Samtalspanel, sång av Rejoice, café.

Biljettpris 60:-,  säljs på Candela 

Second Hand och i Pingstkyrkan. 

 Välkommen!

Kyrkefalla
Hembygdsförening

Nationaldagsfi rande
vid Balteryds Hembygdsgård

onsdagen den 6 juni kl. 15.00

Högtidstal av Wärne Eriksson

Kyrkefalla-Ransbergs folkdanslag
Kyrkefalla Kyrkokör
Dansuppvisningar från fl era 
olika länder.
Kaffeservering

www.missionskyrkantibro.se

Allsångs-
gudstjänst

3 juni 11.00
Picknick och Gudstjänst 
med allsång på UppåNer!

Britta Bolmenäs predikar, 
Strängbandet och Dan Eclund 
leder allsången. Välkomna!

Tibro återvinningscentral
Nationaldagen

Onsdagen den 6 juni är återvinningscentralen stängd.

Öppettider finner du enklast på AÖS hemsida.

www.aos.skovde.se

En gång i tiden stod 
striden om ett av husen 
i Brittgården skulle 
rivas eller ej. Med tårar 
i ögonen fick den kände 
arkitekten Ralph Erskine 
se hur det jämnades 
med marken och som 
han såg det, förstörde 
helheten och tanken 
bakom bostadsområdet.

Inom ramen för kulturpro-
jektet Kliv 2.0 har eleverna 
på Nyboskolan arbetat med 
bland annat Brittgården. 
I mer än 50 år har Tibro-
borna stått delade inför det 
grå bostadsområdet i betong 
utmed Hjovägen. Den ena 
halvan gör tummen ned, den 
andra halvan jublar. Ingen 
står nämligen oberörd inför 
bostadsområdet där de för-
sta började flytta in 1961. 
Och uppfattningen om Britt-
gården tycks ha gått i arv till 
nästa generation. 

Guidad tur bland boende 
Åtminstone är det många av 
dagens elever på Nybo som 
rynkar på näsan.

– De flesta som tycker illa 
om Brittgården har bara 
åkt förbi och sett de grå 
betonghusen från vägen 
och inte upptäckt vad som 
finns innan för. Därför har 

vi tagit hit flera skolklas-
ser, gjort guidade turer, låtit 
dem intervjua människorna 
som bor här och deras bild 
av området har blivit en 
helt annan, konstaterar Eva 
Thörn på Tibro museum.

Brittgår’n i mitt hjärta
– ”Brittgår’n i mitt hjärta”, 
sjunger en av eleverna när 
SLA träffar niondeklas-
sarna i hjärtat av bostads-
området.

Så visst har de fått en helt 
annan bild av bostadsom-
rådet sedan de sett rad-
husen och de andra boende-
formerna, samt träffat 
boende. De har också fått 
veta mer om Ralph Erskine, 
Sveriges främste arkitekt 
när det gäller bostadsbebyg-
gelse och eleverna impone-
ras av att arkitektstude-
rande från hela världen 
känner till Brittgården.

Nyligen var SVT här 
för att göra ett inslag om 
bostadspärlor och området 
har gjort sig ett bättre namn 
utanför kommungränsen än 
bland de som bor på orten.

Klassisk fäktningsscen
Så det här med huset som 
revs då det rådde bostads-
överskott i Tibro.  

Kampen mellan å ena 
sidan Riksbyggen och 
andra sidan arkitekten 

Ralph Erskine och kultur-
Sverige, kan liknas vid den 
som Shake speare speglade  
i sitt klassiska skådespel om 
Romeo och Julia.

Med den som utgångs-
punkt har elever i klass 9 a2 
på Nyboskolan arbetat med 
kombinationen av Brittgår-
den och Shakespeares tra-
giska drama om det unga 

kärleksparet och de båda 
adliga familjerna Montague 
och Capulet i Verona som låg 
i fejd med vandranda.

Som på The Globe
Tillsammans med svensk-
lärare Helen Lundahl och 
danspedagog Daniela Car-
tela utmynnade arbetet i en 
hiphop-inspirerad battle-

dans, som illustrerar den 
klassiska fäktningsscenen 
mellan Romeo och Tybalt. 
Det hela framförs till musik 
från filmen Pirates of  the 
Caribbean.

Att dansen framfördes och 
filmades i Brittgården på 
den plats där det rivna huset 
en gång stod förstärkte sam-
bandet i temat. Symboliken 

fortsätter även i det faktum 
att husen och balkongerna i 
området bildar läktare likt 
Shakespeares teater The 
Globe, där Romeo och Julia 
spelades under bar himmel.

Den som är nyfiken kan 
se battledansen framföras 
under Uppåner-festivalen 
på tisdag.
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Stridsdans i Brittgården
Tibros unga får en annan bild av bostadsområdet

Med Brittgården som kuliss framför niondeklassarna från Nyboskolan sin battledans, inspirerad av Shakespeares drama om 
Romeo och Julia. FOTO: LARS-OLA CARLÉN

Tjejerna i klass 6 a2 på Nybo har just fått tak över sin ”mys-
hörna” och passar på att äta medhavd matsäck innan de fort-
sätter att bygga på sitt hus i den gröna staden. 
 FOTO: LARS-OLA CARLÉN

Elever förvandlar dunge till stad 


