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Bilag 19 

Guide til at lave bål   

Her finder du en guide til at lave et godt bål, når du skal lave bålmad med eleverne. Der er 

ligeledes bålregler med, som kan være gode at gennemgå med eleverne. I kan altid tilføje 

flere regler, der passer jeres skole/klasse. 

Brænde

For at lave et godt bål er det vigtigt at finde noget godt og tørt brænde, der passer til den 

type mad du skal lave. 

Eg, birk og bøg kan være svært at antænde. Det brænder med få flammer og mange gløder, 

hvilket kan være fint, hvis man f.eks. skal bage brød.

Gran og fyr er let at antænde og brænder hurtigt. Det danner kun få gløder. Det kan være 

godt at anvende, hvis man f.eks. skal stege pandekager. 

Sortér dit brænde i størrelser efter tykkelse brændkævler, mellemstore grene, tynde grene, 

der er helt tørre, tynde kviste til optænding. Er der ikke kviste i nærheden, kan du altid snitte 

små ”pinde” af dit brænde. 

Tænd dit bål

Der findes mange forskellige former for bål. Et godt bål til bålmad er f.eks. pagodebålet, 

som er illustreret på næste side. 

• Find to stykker brænde af samme størrelse og læg dem parallelt med lidt luft i midten. 

• Find to stykker mere, og læg dem på tværs, ovenpå de andre, som vist på tegning 1. 

• Krøl nogle gamle avissider sammen til små kugler og læg dem i midten. 

• Find små kviste og stil dem lodret omkring aviskuglerne, som vist på tegning 1.

•  Tænd nu bålet fra vindsiden og tilføj flere kviste til bålet. Du kan puste til ilden for at få det 

i gang.

•  Når ilden har taget godt fat, kan du begynde at bygge bålet højere og større, som vist på 

tegning 2 og 3. 

•  Da I skal lave mad, er det en god ide at lægge godt med brænde på i starten, så der bliver 

dannet rigtig mange gløder.

• Hold ilden ved lige med brænde. 
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Tegning 1: Bunden af et 
pagodebål med optænding.

Tegning 2: Næste lag. 
Du vælger selv om det 
midterste brændestykke, 
skal ligge der.

Tegning 3: Det færdige 
pagodebål.

Sluk ilden når I er færdige

Når I er færdige med at lave mad over bål, skal I huske at slukke det. Hæld vand på bålet og 

rør lidt rundt. Når det ikke ryger mere, er der ikke flere gløder. 

• Brænde, små kviste og grene

• Avispapir

• Tændstikker

• Evt. en økse til at hugge brænde med

• Evt. en dolk til at snitte med

• En spand med vand

•  Diverse redskaber til bålmaden, som f.eks. en bålgryde eller små bålpander 

eleverne selv kan holde

• Førstehjælpskasse

• Bålregler

Materialer
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Bålregler   

Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget

Tænd aldrig bål, hvis der er tørt

Tænd aldrig bål, hvis ilden kan sprede sig

Tænd aldrig bål tæt ved brandbare ting,  
som f.eks. træer og buske

Hav altid en spand vand ved bålet  
i tilfælde af brand eller forbrændinger 

Hold altid opsyn med bålet

Sluk altid dit bål, når du er færdig
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