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Høsten er her. Mørket kommer stadig tidligere og temperaturen krabber nedover.  Det er godt å søke 

sammen i sosiale lag, eller sette seg ned alene og tenke de litt lengre tankene. Kveldsmørket gir rom 

for det. Så hvorfor ikke gå ut, ta en god kopp kaffe eller varm sjokolade og gjøre nettopp det?  

Det du trenger er varmt tøy, noe å sitte på, en fyrstikkeske, kopper og en kjele som tåler sot og 

bålvarme. Blir det kakao, er det også lurt å ta med en visp. En lykt kan være fint å ha, om du blir 

sittende til mørket kommer. Til drikke trenger du vann og kokekaffe eller melk og en plate 

kokesjokolade. Vil du flotte deg litt, kan du i tillegg ta med en bit brie, noen valnøtter, litt syltetøy og 

aluminiumsfolie. 

Har du fyrt bål før, kan du ta utfordringen med å legge tennbriketten eller avisa hjemme. Er du uvant, 

tar du det med. Det er ikke store bålet som skal til. Finn deg et sted med gran eller furu. Da er det 

lettest å få fyr. Finn et brannsikkert sted, avgrens gjerne med noen steiner eller bruk en eksisterende 

bålplass. Det er fint å ha litt trekk der du fyrer, men ikke vind. Legg bålplassen slik at du ikke må sitte i 

røyken. Før du fyrer, samler du det du trenger. Skal du fyre uten medbrakt opptenning, er det fint å 

ta litt never fra bjørk (det ytterste, tynne, lyse laget på stammen). Det er den beste opptenningen du 

kan få. Finn så noen tørre tynne kvister av gran eller furu. Dødt bar uten nåler, som knekkes i korte 

lengder og legges tett sammen, sikrer at bålet tar fatt. Ta så litt tørre, tykkere greiner på gran eller 



furu og knekk i korte lengder. Bruk greiner uten bark og grønne nåler. Furu gir de fineste flammene 

og mindre gnister, men ryker mer. Du trenger ikke mye for å koke en kjele, men ta litt ekstra, så du 

kan nyte bålet uten å måtte lete mere ved.  

Er bakken våt der du fyrer, legger du først noen tykkere greiner eller steiner i bunnen, så 

opptenningen ikke blir våt. Legg så neveren på høykant nederst. Står neveren på høykant tar 

flammene lettest fatt. Ligger den flatt, kan det være litt vanskeligere å få fyr. Bruker du avis eller 

tennbrikett, legger du også dette nederst. Avisa rives opp ark for ark og krølles. Oppå dette legger du 

de tynneste kvistene tett sammen. Over dette legger du et lag med grener i pyramideform. Du må 

bare sikre at du har tilgang med en fyrstikk til neveren eller det du bruker til opptenning. Er det en 

liten trekk, er det lurt at denne åpningen vender mot trekken. Legg resten av veden i en dunge ved 

siden av bålet. Er du usikker, lager du heller bålet litt for lite enn for stort. Du kan alltids legge på litt 

mer ved. Tenn så på opptenningen med en fyrstikk eller to. Bålet tar raskt fatt. La det brenne litt før 

du setter over kjelen, så du ikke kveler det. Sett gjerne kjelen litt på siden av bålet og støtt den med 

en stein under. Nyt flammespill, samvær eller alenetiden til drikken koker opp.  Vil du ha en ekstra 

smak på kaffen, rører du kaffen ut i vannet med en glopinne fra bålet. For oss kaffeelskere er det lite 

som er så godt som god bålkaffe. Har du brie med, pakker du en porsjonsbit, litt syltetøy og valnøtter 

inn i aluminiumsfolie og legger på glørne i bålet i noen få minutter. Da har den smeltet og fått en 

liten brun hinne. Det er en fantastisk godbit til kaffen! 

La tiden fly dit den vil. Bål gir ro i sjela. Kveldslyset har de fineste fargene. Kanskje titter stjerner, 

måne og nordlyset fram. La heller det få sette rammene for utekaffen neste gang. Når bålet slokkes 

og du går hjem, er sinnet litt annerledes. 


