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PRIMIDYSTEN - Kompendium - Vork E17  
 
Instruktører: Anders Damkjær (AD) anders.damkjaer@fdf.dk, Christine Shaff (CS) 
sok.schaff@gmail.com og Bjarke Tanning-Dahl (BT) bjarketd@gmail.com   
 
Det du sidder med i hånden er idéer, viden og aktiviteter, som danner baggrund for 
kursusgruppen Primidysten på Seniorkursus Vork i efteråret 2017. Brug gerne aktiviteter, 
idéer og viden til hvad du vil, men tænkt over sikkerhed og målgruppen. Kontakt gerne 
instruktørerne for mere information.  
 
Indeks: 
Gruppeledelse    s. 2 
Dannelse af gruppe og navneleg   s. 3 

- Cowboynavneleg  s. 3 
- Fød en bjørn  s. 4 

Lejrpladsindretning/Etablering  s. 4 
Snit dit bestik   s. 5 

- Træske   s. 5 
- Trækniv  s. 7 
- Trægaffel  s. 7 

Bålmad   s. 8 
- Kylling på spyd med bagekartofler,  

hvidløgssmør, brun sovs og  
agurkesalat.   s. 8 

- Plankefisk  s. 8  
- Lasagne i urtepotter  s. 8 
- Chilli Con Polo  s. 9 
- Enebærgryde m. kanin  s. 9 

Pionering   s. 10 
- Krydsbesnøring  s. 10 
- Vippebro  s. 10 

Færdighedsløb   s. 11 
- Vurdering af egne evner  s. 11 
- Escaperoom  s. 11 
- 3 pers. 2 meter høj  s. 11 
- Rygeovn og pølser  s. 12 
- Brænd snor over  s. 13 

Bål og opstart   s. 13 
Båltyper   s. 14 

- Pyramidebål  s. 14 
- Pagodebål  s. 14 
- Berberild  s. 14 
- Jægerild  s. 14 

  

”Tak for et dejligt kursus! Husk at, alt man lær’ skal 

foræres. Det man lær’ det større bli’r, når man det til 

andre gi’r. Brug aktiviteterne ude i friluftslivet!”  

De bedste hilsner fra ABC 

mailto:anders.damkjaer@fdf.dk
mailto:sok.schaff@gmail.com
mailto:bjarketd@gmail.com
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Gruppeledelse og planlægning af friluftstur:  
For de som er ansvarlige for at skulle lede og planlægge en tur, er der mange ting, der 
skal tages med i overvejelserne, hvilket vi vil forsøge at give et billede af ved at gøre 
opmærksom på nogle af de ting vi finder afgørende for om deltagerne får en god oplevelse 
med friluftsliv. 
Enhver med ansvar for andre i friluftslivet bør bl.a. altid overveje:   

• Hvad kan gå galt?   
• Spændinger i gruppen?   
• Uheld med økse, kniv eller sav?  
• Forbrændinger?   
• Hvordan kan vi tackle/forebygge disse faldgruber bedst muligt?   
• Hvad gør vi hvis uheldet er ude?   
• Hvor opholder vi os helt præcist, nærmeste indfaldsvej?   
• Hvem gør hvad?   
• Planlæg altid tur efter evne   
• Kend dine egne kompetencer: Du skal kende til førstehjælp og alle deltagere skal 

vide, hvor førstehjælpsudstyret er at finde  
• Hvilke forudsætninger har deltagerne?  
• Har de andre erfaringer med de specifikke friluftsaktiviteter på turen samt med 

friluftsliv og overnatning i naturen?  
• Kender de hinanden godt?   
• Er de gode til at samarbejde?   
• Hvor mange piger og drenge?   
• Problematikker og udfordringer i gruppen?   
• Aldersfordeling?   
• Hvad er deltagernes forventninger?   
• Skal det være en social tur?  
• Skal turen være fysisk hård eller afslappet?   
• Hvilket udstyr har vi til rådighed?   
• Har deltagerne selv det personlige udstyr, de skal bruge?   
• Økonomiske ressourcer: Hvad har vi til rådighed?   
• Hvordan er budgettet for den enkelte?   
• Inden turen: Få altid en vejrudsigt. Hvilke overnatningsmuligheder har vi? Hvilke 

restriktioner er der for området? Hvor søger vi tilladelser? Anskaf kort over 
området!  

• De ansvarliges opgaver i planlægningsfasen og forløbet:   
- Præsentation af ansvarlige samt deres kvalifikationer    
- Præsentation af deltagerne samt deres forudsætninger og erfaringer indenfor     
friluftsområdet  
- Gør det helt klart, hvad turens formål og delmål er  
- Understreg forventningerne til den enkelte om at denne altid er afhængig af 
gruppen, og hvis gruppen skal være velfungerende, er den afhængig af den 
enkelte  
- Fordel arbejdsopgaver og ansvar  
- Gennemgang af tur, rute, udstyr, overnatningsform m.m.   
- Udlever udstyrs-lister  
- Aftal hvordan I pakker   
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- Aftal gruppestørrelse. Fire er et godt tal, både praktisk i forhold til kogeudstyr, 
grydeantal, bivuak m.m., men også socialt. Alle skal være aktive, engagerede og 
ansvarsbevidste. Ved denne gruppestørrelse får man hurtigt feedback, hvis man 
ikke lever op til sit ansvar  
- Lav madplaner - Hav altid en nødplan klar, hvis I bliver overrasket af dårligt vejr 
eller andet  

(Spørgsmålene er med inspiration fra skolenivirkeligheden.dk - MOTIVATION)    
 
Dannelse af gruppen og navneleg:  
Ved dannelse af en gruppe er det vigtigt at få sat etiketter på folk. Det er nemmest for os 
mennesker at indgå i en gruppe, hvis vi føler at vi kender de andre og føler os inkluderet 
og accepteret.   
Nogle gode idéer til at opnå dette er ved at kende hinandens navne og lidt til baggrunden. 
Hvor kommer man fra? Hvilken farve tandbørste har man osv. En anden mekanisme, som 
er god ved gruppedannelse er den fysiske kontakt. Har du tænkt over hvorfor man ofte 
giver hånd til folk man ikke kender og krammer dem man holder mest af? Ved 
at introducere fysisk kontakt tidligt i gruppedannelsen kan man fremme samarbejde og 
accept.  Legen "Fød en bjørn" er et godt eksempel på dette.  
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Legebeskrivelserne er fra FDFs ’Legedatabesen.dk’ 
 
Lejrpladsindretning/Etablering:   
Organisering af lejrplads. 
Ved organisering af lejrplads er det anbefalelsesværdigt ved større grupper at inddele 
lejrpladsen i mindre områder med forskellige funktioner, såsom: Sovepladser til telte og 
bivuakker, køkkenområde, opholdsareal, huggeplads, bålplads, toilet og skraldeplads, 
herunder at tage højde for vind og vejrlig, folks forskelligheder, bekvemmeligheden 
generelt og sikkerheden i særdeleshed.   
Ild/sikkerhed Overhold en sikkerhedsafstand mellem telte/bivuakker 
og bålsteder/kogeudstyr. Anbring huggeplads et sted hvor der ikke er gennemgang og 
sørg så vidt muligt for at der er kløvet rigeligt med brænde til aften og nat, så man ikke 
skal kløve og save brænde i mørke, hvor risikoen er større for uheld.  
Aftal helt faste regler omkring brug af økse, save og knive. Tørt/fugtigt Se på jordbunden 
og vurder hvor der i tilfælde af regn vil dannes vandpytter eller mudder. Anbring telte, 
bivuakker og opholdspladser i forhold hertil.  



Side 5 af 14 
 

Hvordan pladsen efterlades Alle spor skal slettes Der skal altid tages hensyn til de næste 
brugere af lejrpladsen, hvorfor at den skal efterlades uden varige spor. Alle 
trækonstruktioner skilles ad og enten 
brændes eller lægges sammen med rester af 
brænde til side i en bunke, så de næste, der 
kommer til pladsen, kan finde og bruge det. 
Alle steder, der har været gravet, dækkes 
med græstørv.  
Sten, der har været brugt til kantning af 
bålplads, jordovn, svedehytte eller lignende 
efterlades samlet, eller der hvor man har 
hentet dem, så de ikke ligger i vejen for 
andre. Alt affald brændes, komposteres eller 
tages med hjem. Til sidst kan alle gå i kæde 
hen over pladsen og samle alt op: Kapsler, 
papir, snor m.v. Det kan være nødvendigt at 
samle ting op som andre besøgende har 
efterladt.   
 
Slå telt op på tid (Dyst):   
Deltagerne bliver inddelt i hold af 3 personer. 
Holdene skal hurtigst muligt slå et patruljetelt 
op. Øvelsen kræver erfaring og samarbejde. 
Konkurrence er en god motivation for at klare 
mindre interessante opgaver. Det virker især 
godt på børn. f.eks. Hvem vasker op 
hurtigst!? 
 
 

Snit dit bestik:   
Træske  
Skær din egen træske. En træske kan skæres 
på mange måder. Laves af mange forskellige 
træsorter og have mange forskellige former. I 
dette afsnit har vi valgt at vise den 
fremgangsmåde, som Lejre Forsøgscenter, 
og vi efterfølgende er begyndt at benytte i 
vores formidling.  
Materialer: Huggeblok, økse (vægt ca. 500 
gram), trækølle, snittekniv, huljern, 
arbejdshandske, evt. groft og fint sandpapir 
samt blyant.  
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Huggeblokkens højde skal passe dig, og 
den passer bedst, hvis blokkens 
overflade når dig til håndleddet, når du 
står ved siden af den med armene ned 
langs siden. Materialer Ca. 30 cm langt, 
knastfrit, friskfældet løvtræ med en 
diameter fra ca. 15 til 30 cm. Træsorter 
som birk, el, ahorn samt forskellige 
frugttræer er gode, mens nåletræ som 
gran og fyr ikke dur til at snitte skeer af. 
Sikkerhedsregler:  Brug 
sikkerhedshandske på den hånd, der 
ikke holder om værktøjet. Når du bruger 
øksen, skal du stå op ved 
huggeblokken. Hold godt fast om 
træstykket, når du bruger øksen. Træet 
skal stå solidt på huggeblokken. Skær 
altid væk fra dig selv og pas på fingrene.  

 
Flæk 
Flæk grenen midt igennem med øksen. Det gør du ved at sætte øksehovedet i marven og 
slå på det med kæppen. 

Tegn og snit 
Tegn omridset af skeen set ovenfra på grenen og snit faconen groft til. Du kan evt. bruge 
øksen til at fjerne træ. En god idé er at lade et ”håndtag” blive siddende modsat skaftet på 
skeen. ”Håndtaget” gør det nemmere når hoved på skeen skal udhules.  

Tegn og snit igen 
Tegn omridset af skeen set fra siden på grenen og snit faconen groft til. 

Hul ud 
Udhul hovedet på skeen med huljernet eller hulkniven. Pas godt på fingrene og husk hele 
tiden at snitte væk fra dig selv. Snit og skær altid ”ned af bakke” i træet. Brug ”håndtaget” 
og skæftet på skeen til at holde skeen med imens du udhuler. Man kan også udhule med 
en glød fra et bål ved at placerer gløden og puste forsigtigt. Gløden kan eventuelt holdes 
fast med en gren. Pas på at skeen ikke bliver for tynd, så der risikerer at komme hul i 
skeen.  

Snit og puds 
Når du har udhulet hovedet på skeen kan du snitte skeen færdig. Slut af med at pudse 
med sandpapir. 

Olie 
Læg skeen i en pose med lidt madolie mindst et døgns tid. Pres luften ud af posen og bind 
en knude på den. 
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Tips! 
Du kan også lave skeer af større stykke træ som du flækker i lagkagestykker. Se billedet 
ovenfor. 

Teorien er hentet fra skoven-i-skolen.dk 
  
Trækniv  
Først skal du flække et tyndt lagkagestykke ud af stammen. 
Det gør du ved at sætte øksen på træstykket midt i marven. 
Slå med kæppen på øksehovedet til stammen flækker.  
Tegn smørekniven på lagkagestykket sådan at oversiden 
af kniven vender mod barkkanten.  

  
Snit kniven fri med dolken. På tegningen herunder kan du 
se hvilken retning du skal snitte.  

   
Du kan evt. bruge øksen til at fjerne de største stykker træ. 
Gør ligesom da du flækkede 
stammen. Husk at øksen følger 
årringene ned gennem træet, så 
pas på du ikke flækker stykker af 
smørekniven.  
Puds smørekniven med 
sandpapir og læg den i en pose 
med madolie. Lad kniven ligge 
mindst 1 døgn.  
 
Trægaffel  

  
Lidt om gafler  

Du kan lave små gafler til at spise med eller 
store gafler til at tage mad med. Skal du 
snitte en gaffel skal du bruge en gaffelgren. 
Det er en gren, der deler sig i to. Grenene 
skal være lige tykke. Find en gaffelgren, 
hvor grenene sidder tæt sammen. Sådan 

gør du: Sav grenen til så spidserne er ca. 5 
cm og håndtaget er 10 cm. Snit barken af og 

spids enderne. Velbekomme 
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Bålmad  

Aktivitet: Kylling på spyd med bagekartofler, 
hvidløgssmør, brun sovs og agurkesalat.  
Materialer: Stort glødebål, spyd til kyllinger 
(rafte), bålrist, noget at holde spydet med (Y-
grene), termometer, ingredienser og opskrift.   
Ingredienser:  
Hel Kylling, Salt og peber, Bagekartofler, 
Hvidløg, Smør, Hvedemel, Bouillon, Fløde, 
Vand, Sovsekulør, Agurk, Eddike, Sukker. 
   
Fremgangsmåde:  
Kyllingen trækkes ud over raften og det sikres 
at den ikke kan dreje rundt om 
raften. Spyddet sættes i Y-grenene over bålet 
og grilles til minimum 75 grader.  
Bagekartofler vaskes hvis nødvendigt og 
lægges herefter på bålristen over bålet. Bages 
til skallen er helt sort og kartoflen føles blød i midten. Hvidløg hakkes og blandes 
med smøret.  
Smør smeltes i en gryde over bålet, hvedemel tilsættes samt bouillon, fløde, vand og 
sovsekulør. Sovsen koges til den har fået den rette konsistens. Agurker skæres i tynde 
skiver. Lagen laves af lige dele kogende vand, sukker og eddike og smages til med salt og 
peber. Agurken lægges i lagen indtil servering gerne minimum 30 minutter.  
   
   
Aktivitet: Planke fisk på bål  
Materialer: Stort glødebål, træstubbe, en fisk 
pr. deltager (portions ørred), træ kiler.    
Ingredienser:  
Portions ørred (eller anden fisk), Salt og 
peber  
Fremgangsmåde:  
Start med at rense fisken. Fisken flækkes 
hele vejen langs bugen og indmad tages ud. 
Skyl fisken fri for blodrester. Drys salt og 
peber på indersiden af fisken. Herefter sættes 
den fast på træstubben med trækilerne. 
Hårde trækiler af løvtræ virker bedst. 
Træstubbe af nåletræ er ”bløde” til at få sat 
kilerne i. Store søm kan også bruges. 
Fisken bages til den er færdig og fast i kødet.  
   
Aktivitet: Grøntsags lasagne i urtepotte over bål   
Materialer: Stort glødebål, en lille ren urtepotte per deltager, opskrift og ingredienserne til 
en lasagne.   
Ingredienser: Tomat, Løg, Hvidløg, Gulerod, Lasagneplader, Bechamelsovs (smør, mel, 
mælk og muskatnød), Revet ost  
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Fremgangsmåde:  
Løg og hvidløg hakkes, gulerod skrælles og rives og tomater skæres i skiver. 
Lav bechamelsovs, smelt smør i en gryde. Tilsæt mel og muskatnød. Pisk mælk i til den 
rette konsistens. Læg pastaplader i bunden af urtepotten for at dække hullet. Læg herefter 
ingredienserne I i lag. Top med revet ost. Lasagnen bages i kanten af bålet, drejes 
jævnligt. Hvis den tørrer for meget ud kan der tilsættes lidt vand/mælk til toppen. Bages 
indtil pastapladerne er al dente, dette kan mærkes med en skarp kniv.   
  

Aktivitet: Chilli con polo  
Materialer: Stort glødebål, 20 
L bålgryde, termometer, 
ingredienser og opskrift.   
Ingredienser:  
Renset hane (alternativt kan 
kylling bruges), Smør, Salt og 
peber, Løg, Hvidløg, Hakket 
tomat, Tomatpure, Brune 
bønner, Krydderier  
Fremgangsmåde:  
Hanen deles i mindre stykker, 
løg og hvidløg hakkes. Hanen 
brunes i smør i gryden 
sammen med løg og hvidløg. 

Resten af ingredienserne tilsættes. Retten koges til kyllingen er 75 grader i 
kernetemperatur. 
 
Aktivitet: Enebærgryde med kanin  
Materialer: Stort glødebål, bålgryde, termometer, ingredienser og opskrift.   
Ingredienser: Kanin, Enebær, Løg, Hvidløg, Bacon, Salt og peber, Piskefløde, Vand, 
Kartofler  
Fremgangsmåde: Kaninen deles i mindre stykker, løg og hvidløg hakkes. Kaninen brunes 
i smør i gryden sammen med løg og hvidløg. Resten af ingredienserne tilsættes. Retten 
koges til Kaninen er 75 grader i kernetemperatur. Kartofler koges til de er møre. Retten 
kan evt. serveres med en grøn salat til.   
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Pionering 
Krydsbesnøring: 
En krydsbesnøring bruges til at binde to rafter sammen der mødes i et kryds. 
Krydsbesnøringen er stærk og alsidig, og er derfor en af de mest brugte besnøringer. 

Instruktion 

1. Bind et tømmerstik på den ene af rafterne. 

2.-3. Bind rebet mindst tre gange rundt om de to rafter på den korteste led. Sørg for at 

holde rebet stramt undervejs, og brug gerne tid på at stramme ekstra op. 

4. Bind rebet mindst tre 

gange på den lange led. 

4. to-tre"opstramninger" rundt 

om rebet "mellem 

rafterne". Sørg for at 

stramme rebet alt hvad du 

kan. 

4. Afslut med et dobbelt 

halvstik eller to enkelte 

halvstik. Sikre dig at rebet er stramt, mens du afslutter besnøringen. 

Det er vigtigt, at du lægger rebet helt tæt, så der ikke er plads til, at det skrider og bliver 

løst på et senere tidspunkt. 

Beskrivelsen er fra http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Krydsbesnøring 

Vippebro 

Aktivitet: Kryds et vandløb med en A-

bro eller en vippebro 

 

Beskrivelse: Byg en a-buk ved hjælp 

af tre friske rafter og tre 

krydsbesnøringer. Bind et langt reb på 

i toppen af a-bukken. Brug rebet til at 

få personer over vandløbet. Vandløbet 

kan også blot være et markeret 

område på græs.   

http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Rafte
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Besn%C3%B8ring
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/T%C3%B8mmerstik
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Opstramning
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Dobbelt_halvstik
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Dobbelt_halvstik
http://www.spjdrpedia.dk/w/index.php?title=Enkelt_halvstik&action=edit&redlink=1
http://www.spjdrpedia.dk/w/index.php?title=Enkelt_halvstik&action=edit&redlink=1
http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Krydsbesnøring
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Færdighedsløb  
Post A: Vurdering af egne evner. Hvor meget brænde kan holdet bære? Det kunne også 
være sand/grus/vand som skal fragtes rundt på løbet. Posten skaber en god samtale på 
holdet om egne evner og tester samarbejdet. Gode refleksions spørgsmål: Skal alle bære 
lige meget? Hvordan forholder holdet sig til hvis én 
person ikke bære noget? Hvad er vores fælles 
grænse? Hvornår giver vi efter som hold? Er det 
besværet værd? 
  
Post B: Escaperoom. Krøllede opgaver, som 
tester samarbejdet. Tænk over opgavernes 
sværhedsgrad og at alle deltagere skal kunne 
være beskæftiget.   
  
Post C: 3 personer op i 2 meters højde på tid  
Aktivitet beskrivelse: Tør deltagerne stole på 
deres besnøringer? Opgaven er på tid. Opgaven 
går ud på at man så hurtigt som mulig får bundet 
en besnøring om de 3 rafter, så den kan rejses 
som en trebuk, derefter skal alle 3 deltagere kravle 
op på trebukken i minimum 2 meters højde, når 
højden er godkendt, skal 
bukken skilles ad, torvet kvejles op og herefter 
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stoppes tiden. Deltagerne får 20 min. til at øve sig, inden der tages den endelige tid.  
Materialer: 3 rafter og 1 reb pr. gruppe.   
 
Post D: Rygeovn og pølser 
Beskrivelse: Denne rygeovn er let at lave, men svære at få til at virke. Brug god tid på at få 
den til at virke ved at sørge for at lyset ikke brænder ud og at der konstant er røg omkring 
det som skal ryges.   
Materialer:  

• Mælkekarton  
• Pløk, strikkepind eller lignende  
• Sodavandsdåse  
• Stearinlys  
• Rygesmuld  
• Saks/kniv  
• tændstikker/lighter  

Rygeovnen konstrueres som vist på tegningerne. Sodavandsdåsen vendes på hovedet og 
skæres til, så stearinlyset kan stå inde under, mens smuldet ligger i den omvendte bund.  
  
Mælkekartonens ene side skæres op, så sodavandsdåsen kan komme ind, og en pløk 
stikkes igennem kartonen helt i toppen af ovnen. Det er over denne pløk at f.eks. pølserne 
skal hænge.  
 
Pølserne skal laves af lammetarm fra en slagter. Få inspiration på opskrift og 
fremgangsmåde på nettet. Brug evt. en 0,5 L. sodavandsflaske som pølsetragt. Kog 
pølserne i min. 10 min. inden rygning.  
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Post E: Brænde snor over   
Beskrivelse: Konkurrence tester deltagernes evne til at få et tændt et bål hurtigst muligt. 
Det er en nem måde at teste hvem der bruger kortest tid på at få lavet er godt bål.   
Materialer: Økse, kniv, huggeblok, 2xhegnpæle, sisal (høstbindergarn), 
tændstikker/stygestål/lighter  
Tænk over sværhedsgraden af opgaven. Det er meget svære at tænde løvtræ (ask, eg, 
bøg) end nåletræ (gran og fyr). Det er også svære at tænde et bål med strygestål fremfor 
en lighter.   

Bål og optænding:  
Når man laver et bål er det vigtigt at kende til brand-trekanten i sin grundform, især hvis 
man bruger strygestål, flint eller ild-bue.  
Det vil sige, det at lave et bål kræver også at man har lavet den nødvendige forberedelse.  
Sørget for at den ildkilde man nu har, om det så er en lille flamme, gnist eller glød, har 
noget den kan sætte ild til.  
Hvis man har en tændstik nytter det ikke noget at stryge den og sætte den direkte hen til 
en stor kævle. Der skal være noget, som gløden/flammen kan tage fat i som f.eks. små 
spåner, visne blade eller birkebark (hvis man bruger birkebark 
skal man kun tage det yderste papirstynde lag).  
Når man er nede i små størrelser er det også nødvendigt, at det 
hele ligger kompakt, for så små flammer bruger ikke særlig 
meget ilt, så det har slet ikke brug for at der er særlig meget luft 
i optændingen. Det producerer ikke så meget varme så hvis der 
er for langt hen til det næste emne der kan gå ild i, kan det slet 
ikke få ild i det, fordi det ikke bliver varmt nok.  
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Når det så er lykkedes at få gang i optændingen, skal der mere brændstof på, og igen ikke 
for stort, måske noget der svare til en tændstik tykkelse.  
Når der så begynder at komme gang i det tilføjes pinde i ca. dobbelt tykkelse af det forrige 
osv.   
  
Båltyper:  
Der findes mange forskellige båltyper, alle med hver deres egne formål.  
 
 
Der er f.eks. Pyramidebål.  
Dette bål bruges mest til optænding af andre båltyper da 
det nemt holder på optændingen så det ikke blæser væk, og når 
optændingen er væk falder det typisk sammen så varmen fra de 
større pinde ligger mere kompakt.  
  
 
Så er der et Pagodebål.  
Dette bål bruges oftest til at lave et glødebål.  Den måde 
det er opbygget på danner en skorstenseffekt, hvilket gør at 
det trækker en masse ilt ind fra bunden og derved brænder 
rigtig varmt og hurtigt, det vil også sige at det giver rigtig 
meget lys. Så i og med at det brænder så hurtigt går der 
heller ikke så lang tid før det falder sammen og danner et 
rigtig godt glødebål.  
 
 
Så er der også Berberilden eller berberbål.  
Bålet bruges oftest til at lave mad over, da det ved at brænde oppe 
fra, brænder forholdsvis langsomt og ikke voldsomt varmt, selv om 
der er en stor brændemængde, hvilket vil sige at det også brænder 
rigtig længe og at man derved evt. kan have en gryde ret til at stå 
og simre i rigtig lang tid uden at skulle tænke særlig meget over 
bålet. Gryden står også mere stabilt i længere tid end ved et 
pagodebål.  
 
 
Til sidst er der Jægerild.  
Jægerild bruges også til at lave mad over. Bålet er dog til hvis 
det skal gå hurtigere, for princippet i en Jægerild er, at man 
laver en vindtunnel mellem to store stykker brænde, som man 
stiller sin gryde eller pande oven på, og så tænder op i et lille 
bål derimellem, som får masser af ilt så det brænder meget 
mere intenst, og derved varmer maden eller vandet væsentlig 
hurtigere. Bålet er hurtigt at slukke, da det ikke danner mange 
gløde, men det kræver meget småt brandbart, at holde i gang.  
Der findes mange andre båltyper, dette var bare lige dem 
vi beskæftigede os med på selve kurset.  


