
Några meter från trädlinjen, ett sotigt plockepin av 
brända tallar, rör sig besökaren över en svartbränd 
spång mot ett tillägg som för tankarna till de nerbrända 
stugor som finns över hela brandområdet och vars 
murstockar, det enda som överlevt branden, blivit 
monument över de hus som en gång stod där. 
 Brick x Brick (brick by brick) är en metafor 
för livets successiva återkomst efter branden. Som 
ett led i Länsstyrelsens arbete att tillgängliggöra 
brandområdet erbjuder det föreslagna tillägget ett 
rum som kan få många olika funktioner. Klassrum, 
galleri eller bara en plats att värma sig? Brick x Brick 
är en inspirerande mötesplats som bjuder in till allt 
från lek till samtal kring brandekologi och skogens 
förnyelse. Här kan minnen delas, historier berättas 
och spännande diskussioner föras. 
 Den runda, omslutande formen med en 
diameter på sex meter och en central eldplats skapar 
ett intimt rum som samlar sina besökare. Den solida 
tegelmuren luckras successivt upp och tillägget antar 
formen av både ruin och pågående bygge på samma 
gång. Den perforerade tegelmuren gör även att 
gränsen mellan in- och utsida suddas ut. Ljus, skugga, 
vind och utblickar filtreras genom muren och skapar 
en spännande atmosfär i och omkring tillägget. 
 Den runda formen och det svarta tegelgolvet 
är inspirerade av de hundratals kolbottnar som 
finns i brandområdet. De är alla spår efter den 
kolning som pågått i området under hundratals 
år. Byggnadsmaterialet som utgörs av återvunna 
tegelstenar hämtade från lämningarna efter utbrända 
hus skapar en stark fysisk koppling till skogens 
historia samtidigt som tilläggets ekologiska fotavtryck 
minimeras och materialkostnader hålls nere.

Brick x Brick
En ovanligt varm sommardag i slutet av juli 2014 utbröt 
det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige 
i modern tid. Det som började som en gnista från en 
skogsmaskin resulterade i en total ödeläggelse av ett 
område stort som 25 000 fotbollsplaner. Hundratals 
brandmän, militärer och frivilliga kämpade dygnet runt 
under flera veckor för att släcka branden. Tusentals 
människor och djur fick evakueras, en person miste 
livet och ett sjuttiotal byggnader förstördes i lågorna. 
Totalkostnaden för räddningsinsatsen och skadorna 
uppskattas till över en miljard kronor. 
 Men när jag tre år efter brandutbrottet besöker 
brandområdet, som i dag utgör naturreservatet 
Hälleskogsbrännan, möts jag av en skog som är på 
väg tillbaka. På nära håll bevittnar jag hur naturen 
återhämtar sig och livet återvänder. Där allt tidigare 
varit dött växer nu björk, brand- och svedjenäva, 
rallarros, vildhallon och prästkragar. De döda träden 
blir hem åt en mängd brandberoende insekter som i 
sin tur lockar till sig hackspettar och andra fåglar och 
i takt med att buskar och lövsly växer upp har även 
älgar och andra växtätare gott om mat. Den stora 
förödelsen har skapat förutsättningar för nytt liv i 
skogen. 

2015 avsatte länsstyrelsen i 
Västmanland en stor del av 
brandområdet som naturre-
servat, Hälleskogsbrännan. 
Länsstyrelsen arbetar konti-
nuerligt med att göra området 
mer tillgängligt för besökare. 
Under 2018 planeras bland 
annat en informationsplats 
att stå färdig vid Grävlings-
berget. 
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Ett rum för alla
I Brick x Brick är alla välkomna! Hela vägen ut till tillägget, via en 

befintlig grusväg och den brända spången, från Grävlingsberget 

tillgänglighetsanpassas. För att ytterligare stärka kontakten till 

naturen är de översta tegelstenarna på den yttre murens sydsida 

utformade för att rymma den nya skogens unika insektsarter. 

Genom att göra tegelstenarna ihåliga och tillgängliga via hål med 

olika dimensioner kan de bli hem åt en mängd olika arter och 

därmed främja biologisk mångfald i skogen.

Samlas kring elden
Eldstaden som utgör tilläggets mittpunkt har både en social och 

symbolisk funktion. Förutom att vara en samlingspunkt som 

förser besökare  med trygghet och värme talar den även om något 

om eldens historiska betydelse i Västmanland. Kolningen och 

järnhanteringen var helt beroende av elden. Samtidigt var det elden 

som sommaren 2014 ödelade ett enormt skogsmområde, något 

som fick svåra konsekvenser för boende och skogsägare. Spången 

som leder ut till tillägget och de flyttbara pallarna har ett ytskikt av 

förkolnat trä vilket förutom att referera den brända skogen gör de 

mer beständiga mot fukt, skadedjur och eld.

Lämna ett avtryck
Brick x Brick är ett tillägg vars kontext ständigt står i förändring. 

Att återvända till skogen med ett antal års intervall kommer att 

generera helt nya upplevelser. På tegelmurens stenar är besökare 

välkomna att lämna avtryck efter sig själva. Genom att rista in namn 

och hälsningar, gärna tillsammans med ett datum, blir besökarna 

en del av skogens förnyelse. Avtrycket blir vid ett återbesök något 

att leta efter och relatera skogens utveckling till.

Motto: Brick x Brick
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