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Denne rapport omhandler afviklingen af formidlingsprojektet ”Kommunikation og navigation”, der udgør et af fire 

formidlingstiltag i regi af forskningsprojektet ”From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale området til 

middelalderens byer”, som er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning 2015. 
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Hvert afsnit indeholder en konkret gennemgang af arbejdsopgaver og erfaringsindsamling i arbejdet med dette projekt. 

Rapporten kan således ses både som en beskrivelse af det afviklede projekt og som et dokument, der fremadrettet kan 

være til inspiration for lignende projekter, lige som der i rapporten påpeges opmærksomhedspunkter, som det er særligt 

vigtigt at huske på og afklare i forbindelse med kommende projekter.  
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Projektets baggrund 
Dette afsnit omhandler den faglige baggrund og den forskningsmæssige idé bag ”Kommunikation og navigation”.  

 

Det overordnede forskningsprojekt ”From Central Space to Urban Place” vil med Odense og Aalborg som cases give et 

nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens 

centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, 

håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske 

ramme er ca. 400-1100 e.Kr. 

Som del af projektets konkrete udbytte vil der blive afviklet fire formidlings- og læringsarrangementer, hvor projektets 

forskningsresultater og -metoder præsenteres for offentligheden på en inddragende måde. Projektet ”Kommunikation og 

navigation” udgør det ene af disse fire projekter, og er det første af disse, som er blevet afviklet.  

 

Den formidling- og læringsmæssige ideologi bag projektet er udtrykt i disse hensigtserklæringer, som fremgår af 

projektansøgningen: 

• Formidling og læring kobles direkte til de arkæologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skal anvendes i det åbne 

land såvel som i byen. Det teoretiske perspektiv på forskningsdelen, begrebet space & place, sættes således i 

umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skal endvidere anvendes som afprøvning af dele 

af projektets forskningselementer. 

• Projektet vil behandle udfordringen i at formidle arkæologiske landskaber og lokaliteter on location i fuld skala efter 

overstået udgravning, dvs. på et tidspunkt, hvor der ikke længere er synlige spor af de arkæologiske levn på stedet.  

• Formidling og læring skal foregå i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst giver en i dansk 

sammenhæng ny måde at illustrere arkæologien på. Kunsten rummer i forhold til andre formidlingsgreb større mulighed 

for at sætte fantasien i spil og skabe fælles oplevelser. 

• Formidlingen skal have en tilknyttet undervisningsdimension målrettet skolernes mellemtrin under temaet kunst og 

arkæologi. Undervisningen vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, ligesom den vil inddrage 

eleverne i selve arbejdet med at lave kunstværkerne.  

Følgende strategiske overvejelser ligger bag udformning af formidlingsprojekterne: 

Projektet afprøver to formidlingsarrangementer i kulturlandskabet (space) og to i byen (place). Arrangementerne er jævnt 

fordelt inden for projektets fysiske rum og bringer centrale lokaliteter og forskningsspørgsmål i spil. Kombinationen af on 

location-formidling i 1:1, det brugerinddragende perspektiv og koblingen til kunst giver en optimal mulighed for at formidle 

resultaterne til store grupper af samfundet på en fagligt velfunderet baggrund. Samtidig giver de store projekter på centrale 

lokaliteter en for den arkæologiske og historiske formidling usædvanligt stor mediebevågenhed.  

De fire formidlingsprojekter afprøver forskellige formidlingsmæssige greb. Derfor vil et væsentligt resultat være, at der 

udvikles en række produkter og aktiviteter, der, ud over at de hver især har en betydning i sig selv og for projektet, også 

skaber en værktøjskasse, hvor fra der kan hentes anbefalinger og redskaber til lignende tiltag på andre lokaliteter og i andre 

projekter. Produkterne tilgængeliggøres på projektets hjemmeside til frit download.  
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Projektbeskrivelse 
Det konkrete formidlingsprojekt havde arbejdstitlen ”Kommunikation og navigation”, hvilket senere supplerede af titlen 

”Fjenden kommer! Lad bålene blusse!”. Dette formidlingsprojekt knyttes til forskningsprojekets ”space”-del – dvs. centrale 

områder i jernalderens landskab – i dette tilfælde nærmere bestemt vikingetidens bavnehøje.  

 

Projektet udførtes i et samarbejde mellem de tre museumsinstitutioner Østfyns Museer, Odense Bys Museer og 

Nordjyllands Historiske Museum.  

 

Den oprindelige projektbeskrivelse havde følgende ordlyd:  

Formålet med projektet er at genskabe periodens kommunikation over store afstande gennem lyslinjer i form af signalblus 

på bavnehøje langs centrale vandfærdselsstrøg som eksempelvis strækningen fra Samsø til Odense via Fynshoved og 

langs udvalgte pladser i Limfjorden. Projektet gennemføres med høj grad af involvering af lokalbefolkningen, f.eks.  

skoleklasser.  Optimalt tændes rigtige bål i midlertidigt opsatte båker. Er der ikke mulighed for at etablere bål, opsættes 

projektører på bavnehøjene. Båker og bål kan laves sammen med museernes frivillige samt de involverede borgergrupper. 

Projektet er direkte koblet med forskningsdelens delprojekt 1, hvor de centrale pladser og funktioner, herunder 

kommunikationsveje, kortlægges. Formidlingsarrangementet vil udgøre et arkæologisk eksperiment, der kan illustrere, om 

der er visibilitet mellem de kendte bavnelokaliteter, og dermed sandsynliggøre, om bavnene har udgjort et samlet system. 

 

Deltagere i projektet 
 

Odense Bys Museer 

Mads Runge, forskningscenterleder, ph.d. – Overordnet projektleder 

Mette Stauersbøl Mogensen, museumsinspektør – Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Michael Brødsgaard, museumsassistent – Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Lone Weidemann, marketingskoordinator – PR-ansvarlig  

 

Østfyns Museer 

Lene Feveile, formidlingsinspektør – Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Nicolai Knudsen, museumsinspektør – Ansvar for læring, formidling of afvikling 

Troels Malthe Borch, kommunikationschef – PR-ansvarlig 

 

Nordjyllands Historiske Museum 

Torben Trier Christiansen, museumsinspektør,.ph.d. - Ansvar for planlægning og koordinering af praktisk udførelse og 

formidler på bavnelokalitet 

Helle Nørgaard, kommunikationschef – PR-ansvarlig 

Torben B. Sarauw, Museumsinspektør, ph.d. - Formidler på bavnelokalitet 

Karen Povlsen, Arkæolog - Formidler på bavnelokalitet 

Jakob Ljørring Pedersen, Museumsformidler - Formidler på bavnelokalitet 

Thea Højvang Rasmussen, Museumsinspektør - Formidler på bavnelokalitet 
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Indledende arbejde 

Planlægningen af projektet 
Et opstartsmøde mellem de relevante parter fra From Central Space-projektet blev afholdt d. 28. september 2015 og rækken 

af møder fortsatte ind i 2017. Det er erfaringen fra projektet, at det er essentielt at sådanne møder afholdes, så man I god 

tid kan afklare, hvem der har ansvar for hvad, og hvem der tager kontakt til de forskellige involverede parter. 

 

De emner, som blev behandlet på møderne var: 

• Økonomi 

• Tidshorisont 

• Uddelegering af opgaver 

• Kommunikation 

• Formålet med projektet 

Et overblik over møder og datoer for vigtige delmål i projektet fremgår af bilag 1. 

 

Udpegning af bavnehøjslokaliteter 
Formidlingsprojektet havde udgangspunkt i den arkæologiske forskning. Dette kom til udtryk i, at bavnehøjslokaliteterne 

blev udpeget med gennem landskabsanalyser foretaget af stud.mag. Andreas Frederiksen i rapporten ”Bavnehøje langs 

kystnære områder fra Aalborg til Mariager” samt i stud.mag. Daniel Ravnholt Frandsens rapport ”Bavnehøje langs Odense 

Fjord.” I disse rapporter lokaliseredes bavnehøjslokaliteter i de to projektområder: Odense Fjord fra Seden til Fynshoved 

samt den østlige del af Limfjord fra Aalborg til Kattegat og langs kysten fra Limfjorden til Mariager Fjord. Registreringen af 

bavnehøje skete ved brug af stednavne, historisk kortmateriale og registreringer i databasen Fund og Fortidsminder. 

Lokaliteterne blev ligeledes besigtiget i landskabet. Desuden anvendtes Lidar-scanningskort til at udpege ”fiktive” 

bavnehøje, hvor der ikke fandtes historiske kilder på eksistensen af en bavnehøj, men som ville kunne bruges til at anbringe 

en lyskilde i nærværende formidlingsprojekt. 

 

 
 

Foto fra rekognoscering af en af Baesbanke på Fyns Hoved. 
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I området omkring Limfjorden anvendtes efterfølgende viewshed-analyser på lokaliteterne til at justere placeringen af de 

lokaliteter, som blev benyttet i den endelige udførelse af projektet.  

 

På  Østfyn blev der ligeledes foretaget justeringer af de på forhånd udpegede lokaliteter til brug i projektet, fordi de 

historiske lokaliteter af forskellige årsager var uegnede eller utilgængelige. De høje/lokaliteter, der blev endeligt udvalgt til 

projektet, valgtes ud fra tre parametre: tilgængelighed, synlighed i landskabet og den mulige historiske værdi. 

Museumsinspektører kørte ud i landskabet med henblik på at finde en optimal kommunikationsrute med lokaliteter 

svarende til de tre udvalgte parametre. En enkelt af lokaliteterne var i en bygning (tårnet på Munkebo Bakke), og derfor 

måtte der i stedet for bål bruges lyskanoner på dette sted. 

 

Slutteligt var der udvalgt otte lokaliteter i området omkring Odense Fjord samt syv lokaliteter ved Limfjorden omkring 

Aalborg. Lokaliteternes placering kan ses på kortene herunder. Detaljerede oplysninger om lokaliteterne i Østfyns 

Museers område kan ses i bilag 2. 

 

 
Det endelige udvalg af lokaliteter omkring Aalborg.  
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Det endelig udvalg af lokaliteter omkring Odense Fjord. 

 

Opmærksomhedspunkt: Østfyns Museer erfarede, at det havde været ideelt med flere høje til projektet, men grundet 

vanskelig kommunikation med lodsejeren måtte en del af bavnehøjene fravælges. Museet hørte simpelthen ikke tilbage 

fra flere af lodsejerne, og kunne derved ikke anvende deres høje i projektet. 

På Østfyn var et andet problem, at en del af de originale bavnehøje var omringet af tæt skov eller andet vækst, der 

blokerede for udsyn til bavnen. Det var derfor umuligt at anvende disse høje, og museet måtte finde substitutter i 

nærområdet i stedet.  Man kunne have ryddet disse originale høje for vækst, men dette ville kræve et stort arbejde samt 

et stort indhug i budgettet. Andre høje var logistisk umuligt at komme ud til. Derfor måtte disse også sorteres fra. 
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Konkrete arbejdsopgaver forud for projektet 
 

Tilladelser, lodsejeraftaler og sikkerhedsforanstaltninger 

Efter at lokaliteterne var udpeget, skulle der søges om diverse tilladelser og gøres klart, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, 

der skulle tages højde for.  

Nogle af bavnehøjene var på fredet og/eller kommunal jord. For de fredede lokaliteters vedkommende, blev der søgt 

tilladelse til båltænding hos Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

En væsentlig del af processen bestod i indledende telefonsamtaler med de involverede lodsejere. Først efter at der 

allerede var indgået mundtlige aftaler om båltændingen, blev der udsendt skriftlige aftaler til underskrivelse. Denne 

proces sikrede, at lodsejerne var grundigt informeret om projektets art og forløb. Desuden betød den direkte kontakt i 

flere tilfælde, at lokale forhold såsom for eksempel parkeringsforhold og tilgangsveje blev klarlagt. I Nordjylland gav den 

direkte kontakt til et par lodsejere også mulighed for at lande tilladelser til at rydde toppen af to gravehøje (Blushøj og 

Tofthøj) for generende træbevoksning. 

 

På Fyn var det desuden vigtigt at få tilladelsen til den nordligste lokalitet, Fyns Hoved nord for Baesbanke, da området på 

visse tider af året er et fredet fugleområde. Der blev derfor taget kontakt til Kerteminde Kommune og Naturstyrelsen.  

 

Da disse tilladelser var givet, blev Søfartsstyrelsen kontaktet, for at sikre hvorvidt der måtte tændes bavner langs havet 

og fjordene, og om de ville genere søfarten. Der blev givet godkendelse til at tænde bavner de pågældende steder.  

 

Herefter blev der udarbejdet en fuldmagtskontrakt til lodsejerne. Via kontrakten gav lodsejerne tilladelse til, at museet 

måtte lave bål på deres jord. Et eksempel på en sådan lodsejerfuldmagt kan ses i bilag 3. 

 

Til sidst kontaktedes brandmyndighederne og politiet, så de også var informeret om forløbet. Med brandmyndighederne 

blev der aftalt, at museerne tog kontakt til Falck og lejede det nødvendige sikkerhedsudstyr. 

 

Opmærksomhedspunkt: Der måtte løbende holdes kontakt med de forskellige styrelser, når der skete ændringer i 

projektet. Et eksempel på dette er, da ideen om at bruge bålfade kom ind i processen. Efterfølgende måtte museet 

kontakte Naturstyrelsen, om hvorvidt museet måtte bruge bålfade på det fredede område på Fyns Hoved. 

 

Særlige forhold såsom uventede vejrforhold eller regelændringer kan tvinge landmænd til at omlægge dyrkningsplaner ret 

sent, hvilket kan hindre adgang til nogle marker. På Nørholm måtte en landmand ændre sin dyrkningsplan og tilså en 

mark, som var central for projektet ved Limfjorden. Heldigvis havde den pågældende landmand stor forståelse for 

projektet og tillod trafik og båltænding på marken trods de spirende afgrøderne. 

Kontakt til lokalsamfundet og skolevæsnet 

Ved siden af kontakten til lodsejeren skulle oplandet også kontaktes, idet formidlingen skulle ud til lokalsamfundet. Derfor 

blev der rettet henvendelse til lokalpressen, for at omtaler af projektet kunne bringes i lokalaviserne (se 

pressemeddelelse fra Østfyns Museers og Nordjyllands Historiske Museum i bilag 6). Derudover foregik udbredelsen af 

kendskabet til projektet vha. Word of Mouth-metoden. Dette havde en positiv effekt for bl.a. Østfyns Museer og for selve 

projektet. Lokale meldte interesseret tilbage for at få mere at vide om forløbet, eller for at tilbyde hjælp f.eks. med at 

levere brænde, tage billeder osv.  

 

De aktive deltagere i projektet blev lidt forskellige grupper i henholdsvis Nordjylland og på Fyn, således at det i 

Nordjylland hovedsageligt var medlemmer af lokale foreninger som deltog, mens det på Fyn hovedsageligt var 

folkeskoleelever fra 4. klasse og disses lærere. På Fyn var det ellers blevet besluttet tidligt i forløbet, at både foreninger 

og skoleklasser skulle stå for selve antændingen af bavnerne. Museerne kontaktede derfor de forskellige foreninger og 

skoler, for at høre om der var en interesse for projektet. Det var kun skoleklasserne, der vendte tilbage. 
 

Til skolerne blev der udarbejdet undervisningsmateriale til et undervisningsforløb rettet mod elever i 4-6. klasse, som den 

primære målgruppe for formidlingsprojektet. Dette undervisningsforløb fik titlen ”Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” og 

var inddelt i tre faser: før, under og efter selve bavnetændingsarrangementet. Der blev udarbejdet materiale, som var 

henvendt til henholdsvis læreren og eleverne. En nærmere uddybning af undervisningsmaterialets karakter og tilknytningen 

til folkeskolens læringsmål kan se i projektbeskrivelsen for Velux-projektet. 
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Undervisningsmaterialet blev gjort tilgængeligt til download på projekthjemmesiden www.spacetoplace.dk, således at 

hjemmesiden også fremadrettet fungerer som en platform for læring. Skolematerialet kan ses i Bilag 4. 

 

I tillæg til undervisningsmaterialet blev der givet et tilbud om, at en museumsinspektør kom ud til klasserne og fortalte om 

selve projektet. Hver klasse fik tildelt en bavn i deres nærområde. De skulle gerne kunne cykle ud til højen, da 

transporten ikke skulle være et afskrækkende element for interessen i forløbet. 

Det blev gjort klart for eleverne, at dette ikke kun var museets projekt, men også i høj grad deres eget. Det var eleverne, 

der skulle stå for den endelig udførelse af bavnetændingen samt at gøre observationer under forløbet og ikke museets 

egne folk. Det var deres tanker og observationer, der ville blive brugt og ikke kun fagfolks. Dette havde en stor positiv 

indflydelse på elevernes holdning til og engagement i projektet. De følte, at opgaven gav meningen. De kunne se, at det 

landskab de bor i, har en historie, og at deres del i projektet var med til at belyse og formidle dette landskab. 

 

I Nordjylland havde man oprindeligt besluttet at satse på inddragelse af skoleklasser, og man kontaktede derfor 

skolelederne i området, som udtrykte interesse for deltagelse i projektet. Uheldigvis blev informationen om projektet 

videregivet til de pågældende lærere på et for sent tidspunkt, hvorfor det ikke blev muligt for skolerne at deltage. Derfor 

nåede man i Nordjylland i stedet frem til en løsning, hvor det var lokale foreninger, som blev involveret i afviklingen af 

projektet på de enkelte lokaliteter.  

 

De deltagende foreninger var: 

FDF-klasse fra FDF i Øster Hassing 

To 5. Klasser fra Tofthøjskolen, Sejlflod 

Medlemmer fra vikingegruppen i Sebbersund  

Spejdere fra Det Danske Spejderkorps i Nørresundby 

Medlemmer fra Vikingegruppen Ihwar 

Samt en masse fremmødte fra lokalområderne omkring bavnelokaliteterne 

Udvikling af bålfade 

Undervejs i projektet besluttedes det at benytte sig af bålfade til bavnerne. På den måde ville der være mindst mulig 

påvirkning af de fredede højlokaliteter, og ligeledes på private lodsejeres jord. Der blev derfor fremstillet særlige bålfade 

med en diameter på ca. 2 meter, som anvendtes på hovedparten af lokaliteterne. Se billeder af disse bålfade i bilag 9. Da 

bålfadene satte en grænse for bålenes størrelse og dermed synlighed, blev der i Nordjylland på et par af lokaliteterne på 

flad mark (ikke fredet areal) anlagt større bål. 

 

Opmærksomhedspunkter: Østfyns Museer oplevede det som en stor udfordring for projektet, at der var dårlig 

kommunikation mellem museet og foreningslivet. Størstedelen af foreningerne svarede aldrig tilbage på museets 

henvendelse. Ligeledes var det svært for museet at få skolerne til at melde tilbage. Det var først i de sidste uger af 

forløbet, at alle bavnehøjlokaliteter blev fyldt ud/bemandet. Dette skete kun ved gentagne gange at kontakte skolelederen 

og de enkelte klasselærere.  

Nordjylland Historiske Museum erfarede, at man bør være mere opfølgende på, hvorvidt oplysningerne om 

arrangementet når frem til de relevante udførende lærerkræfter i god tid efter, at skoleledelsen har tilkendegivet interesse 

i at deltage i projektet.  

For Odense Bys Museer viste det sig, at transporten for skoleeleverne til bavnehøjslokaliteterne var et økonomisk 

problem for skolerne. Derfor endte Odense Bys Museer i to tilfælde med at måtte betale for bustransporten. 

 

Konklusionen er, at det i forarbejdet til fremtidige projekter er vigtigt at sætte hårdt og målrettet ind på arbejdet med 

kontakten til skolerne og eventuelle foreninger, samt at gøre opfølgende arbejde for at sikre tilbagemelding. Det kræver 

en lang planlægningsperiode at involvere parterne.  

 

Praktiske forberedelser 

Forud for afviklingen af arrangementet skulle der være styr på en del logistik og praktiske foranstaltninger Der skulle 

således indkøbes brænde og bålfade samt tilvejebringes sikkerhedsudstyr, brandslukningsudstyr osv. Alle bålfade med 

brænde og udstyr skulle på forhånd bringes til lokaliteterne, så deltagerne kunne påbegynde projektet med det samme. 

Dette indbefattede en del transport fra museernes side, da det ikke var rimeligt, at deltagerne selv skulle stå for dette. 

Derudover skulle der kontaktes en elektriker og nogle der kunne levere lyskanoner til lokaliteten på Munkebo Bakke, hvor 

levende bål ikke var en mulighed. Alt dette blev gjort i månederne op til selve dagen. 

 

http://www.spacetoplace.dk/
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Opmærksomhedspunkter: På enkelte lokaliteter viste det sig nødvendigt at rydde fredede høje for træer og anden 

bevoksning. Dette var dog et positivt biprodukt af projektet, idet fjernelsen af bevoksning på de fredede lokaliteter bragte 

disse op til standard med den lovpligtige vedligeholdelse af fortidsminderne. Desuden kunne træet efterfølgende bruges 

som brænde til bavnetændingen. 
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Afviklingen af projektet 
Arrangementet fandt sted d. 8. november 2017 kl. 17. Dato og tidspunkt var valgt ud fra, at det skulle være efter mørkets 

frembrud, men ikke så sent på aftenen, at det gav udfordringer at få skoleelever til at deltage. Derfor måtte arrangementet 

placeret så sent på efteråret. 

 

 

 
På de fynske lokationer mødte skoleeleverne op på lokationen kl. 17, hvor de i samarbejde med en af museets ansatte 

byggede bålet og foretog forskellige observationer undervejs i et opgavehæfte, de havde fået med fra museet. I 

ventetiden frem mod båltændingstidspunktet var der forskellige aktiviteter ved posterne med eksempelvis små oplæg om 

stederne, vikingelege og lignende. Da det aftalte tidspunkt for at første bavn tændes nærmede sig begyndte elever på 

alle lokationer at holde øje og sørge for, at tage notater i opgavehæftet med undersøgelser af, om og hvornår de kunne 

se de nærmeste bål, hvor lang tid, det tog at få gang i bålet, og hvordan vind og vejr påvirkede sigtbarhed og bål. Se 

opgavehæftet i bilag 5. Opgavehæfterne skulle lærerne efterfølgende sende tilbage til Østfyns Museum, som derved fik 

alle elevernes samlede observationer. 

 

Der blev også til lærerne givet en omtrentlig tidsplan over forløbet. Se tidsplanen i bilag 7. 

På to af posterne var der museumsinspektører og ved lyskanonen på Munkebo Bakke var der en ansat fra museet. Deres 

opgave var at holde øje med forløbet og tage sig af pressen. 

 

I Nordjylland blev der på grund af den manglende opbakning fra skolerne i tillæg til de få deltagende skoleklasser, 

spejdergrupper og lokale foreninger satset intenst på formidling til fremmødte fra lokalområdet. På nær på lokaliteten 

Nørholm sydvest, der lå omtrent 1 km fra farbar vej, blev der således ved alle bålene i Nordjylland udstationeret 

museumsværter, som berettede om bavne- og forsvarssystemer i vikingetiden og som i fællesskab med de forskellige 

deltagende stod for båltændingen. 
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Deltagere 

På selve dagen oplevede Østfyns Museer og Odense Bys Museer, hvordan flere lokale opsøgte bavnehøjene. Forældre 

til børnene kom og så på, og lavede efterfølgende mad over bålet. Lokale som ikke havde børn der var indblandet i 

projektet, men havde hørt om projektet, kom også til højene for at se projektet. Andre cyklede fra lokalitet til lokalitet for at 

se de forskellige bavne brænde.  

 

I Nordjylland tiltrak alle bavnelokaliteterne et stort lokalt publikum og på Lindholm Høje blev bavnetændingen anvendt 

som en del af en større event med foredrag og aktiviteter, hvilket medførte besøg fra et usædvanligt stort antal gæster. 

 

Antal deltagere på de enkelte lokaliteter 

Blushøj, Gandrup: 30  

Tofthøj, Sejlflod: 60  

Nørholm bavnehøj: 50  

Vokslev bavnehøj: 23  

Skt. Nikolajsbjerg, Sebber:    50 

Lindholm Høje Museet: 300 

Nørholm sydvest: ikke offentlig adgang  

  

 

Fyns Hoved:   20  

Langø:   50 

Søndre Skovgyde: 25 

Munkebo Bakke:  35 

Lange Gyde, Kertinge:  25 

Ladby:   70 

 

Martins Minde haveforening:  50 

Vester Kærby:  50  

 

Totale deltagerantal, Fyn & Nordjylland: 838 

 

Efter arrangementet – fornyede relationer mellem museer og lokalsamfund 

Efter forløbet fik skolerne tilbudt, at en inspektør fra museet ville komme ud til dem igen og evaluere projektet. 

Den nye tætte relation mellem museum og skolerne givet et langt bedre samarbejde til nye mulige projekter i fremtiden. 

Lærerne kontakter i højere grad museerne med spørgsmål til historieundervisningen og også angående mere 

samarbejde mellem museum og skole. 

For lokalsamfundet oplevede museerne, hvordan der blev skabt en fornyet interesse for det arkæologiske landskab de 

lever i. Derudover oplevede museerne også en større lokal stolthed over områdets historie. 

For museerne har forløbet også givet en bedre relation til dele af ansvarsområde, som museerne har haft svært ved 

formidlingsmæssigt og logistisk at dække og komme ud til. Disse menneskelige relationer til lokalsamfundet vil gøre 

gennemførelsen af fremtidige projekter, arkæologiske udgravninger og formidlingsforløb langt lettere. 

 

Opmærksomhedspunkter: Forløbet kræver mange mandskabstimer til selve opsætningen. Dette skal overvejes 

allerede i planlægningsfasen, hvis niveauet i et fremtidigt projekt skal være på samme højde.  

 

Vejret er også en problematik, der skal tages højde for i planlægningen. Der var på forhånd besluttet, at forløbet skulle 

aflyses, hvis vejret var for dårligt og ville påvirke muligheden for at tænde bålene eller ødelægge sigtbarheden. På selve 

dagen var der tåget, men det klarede heldigvis op. En problematik, der dukkede op, som ikke var overvejet, var at 

årstiderne har rykket sig. Normalt vil bladene være faldet af træerne i november. Men grundet den milde sommer i 2017, 

var der forsat grønne blade på træerne, som desværre påvirkede sigtbarheden markant. 

 

Da projektet var sat til at starte netop i skumringen, kunne man se røgsøjlen fra bålet på Blushøj ved Tofthøj tværs over 

Limfjorden, allerede før det blev helt mørkt. På stille dage, hvor røgsøjlen stiger lige op skønnes det at være mere 

effektivt at kommunikere med røg i dagslys. 

 

En problematik, som museerne altid skal have i baghovedet i forbindelse med projekter, som er afhængige af en frivillige 
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arbejdsindsats, er, at der altid er en risiko for, at deltagerne ikke møder op. Det er en kæmpe faldgrube, som altid skal 

tænkes ind i forløbet. 

 

Hvad var det bedste brandmateriale til bålet? Halm eller træ. Halm gav masser af røg og en hurtig stærk flamme. Træ 

gav et mere stabil bål. Hvis dette forløb skal genskabes, skal man nok lave en symbiose af begge midler. Bålene skal 

også stables højere næste gang, for at skabe en højere flamme. I forbindelse med valget af brænde er det i øvrigt 

væsentligt at tage højde for de aktuelle vejrforhold og arrangementets tidsudstrækning. I Nordjylland blev der, fordi 

museumsværterne skulle forlade bålene efter ca. 1½ time, udelukkende anvendt halmballer, som brændte ud i løbet af en 

times tid og kunne efterslukkes med 10 liter vand medbragte i dunke. Under en indledende test foretaget i dagene forud 

for projektet blæste det kraftigt, og halmballerne brændte med store flammer og brændte hurtigt ud (ca. 30 min) (se 

nedenstående foto). På selve dagen var der dog helt stille, og halmballerne osede mere end de brændt, hvorfor der måtte 

viftes med forhåndenværende materialer for at producere større flammer. 

 

 
Testforsøg med afbrænding af halmballer i bålfade. For at undgå spredning brændende materiale i nærområdet og varmepåvirkning af 
fladen under fadet er bålet omviklet med hønsetråd og fadet placeret på en plade med brandhæmmende overfladebehandling. 
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Formidling ved et osende bål på Bavnehøj ved Vokslev (Nordjylland) 

 

For at projektet skulle fungere optimalt skulle bålene generelt have været større, så de var lettere at se på afstand. I den 

henseende kan det derfor være en fordel at styre uden om fredede arealer, hvor bålfadene sætter begrænsninger for 

bålenes størrelse. Større bål på ikke-fredede marker vil desuden lette den administrative byrde i forhold til ansøgningen 

om tilladelser mm. betragteligt. 

 

Det kan i øvrigt være en idé at have færre skoler med, da det både er et stort koordineringsarbejde, og der kommer 

mange elever ud til relativt små bål, hvorfor det kan være svært for alle at være inddraget i projektet. Antallet af bål kan 

skaleres op eller ned i forhold til ressourcer.   
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Pressedækning 
Som nævnt i afsnit 4 var lokalpressen blevet kontaktet for at få udbredt omtalen 

af arrangementet. I ugerne op til afviklingen af arrangementet, blev der sendt 

pressemeddelelser ud fra de involverede museers kommunikationsafdelinger. 

Der viste sig at være massiv interesse for arrangementet, idet både DR (TV-

avisen) og TV2 (TV2-vejret) dækkede arrangementet live, og DR P4-Nord, 

TV2-Fyn og TV2-Nord lavede et indslag om forløbet. En væsentlig faktor for 

den store opmærksomhed i medierne var formentlig arrangementernes store 

skala, den store grad af brugerinddragelse og linket til den populære vikingetid. 

Ved en af det østfynske lokaliteter (Søndre Skovgyde) deltog desuden 

dronepilot Kim Allan Kristensen fra Odense Kommunes By- og 

Kulturforvaltning, der i samarbejde med en ungdomsskole tog billeder af 

forløbet som en del af dokumentationen. De museumsinspektører og 

museumsansatte, som var til stede på lokaliteterne havde til opgave at tale 

med pressen. Arrangementet fik således en flot eksponering i både lokal og 

landsdækkende presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over pressedækning af den nordjyske del af projektet: 

https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2017-11-08 

https://www.tv2nord.dk/artikel/se-billederne-vikingernes-smukke-bavnebaal-lyste-op-langs-limfjorden 

http://www.kapidaenin.de/signalfeuer-der-wikingerzeit-in-nordjuetland/ 

http://halsavis.dk/fjenden-kommer-lad-baalene-blusse/ 

http://halsavis.dk/bavnebaal-blev-et-traekplaster/ 

https://smagaalborg.dk/cafe-lindholm-bavnebaal-tarteletter/ 

https://aalborgnu.dk/nyheder/bavnebaal-blussede/60197cc7-8a87-4c48-b7b7-fefc46689faf 

Desuden bragte Nordjyske Stiftstidende en foromtale af projektet i den trykte avis, d. 7. november 

 

Oversigt over pressedækning af den fynske del af projektet: 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-tv/tv-avisen-med-sporten-2017-11-08#!/ 

TV2 Vejret kl. 17.55 8. november 2018 (live indslag) 

 
Opmærksomhedspunkter: Når pressen involveres og er til stede, mens aktiviteten udføres, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at pressens ønsker til afviklingen af arrangementet (rækkefølge, tidsfrister, livesending) ikke fjerner fokus 

fra den på forhånd planlagte afvikling af projektet.  

  

Der blev gjort brug at drone til fotooptagelse 

af projektet. 

https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2017-11-08
https://www.tv2nord.dk/artikel/se-billederne-vikingernes-smukke-bavnebaal-lyste-op-langs-limfjorden
http://www.kapidaenin.de/signalfeuer-der-wikingerzeit-in-nordjuetland/
http://halsavis.dk/fjenden-kommer-lad-baalene-blusse/
http://halsavis.dk/bavnebaal-blev-et-traekplaster/
https://smagaalborg.dk/cafe-lindholm-bavnebaal-tarteletter/
https://aalborgnu.dk/nyheder/bavnebaal-blussede/60197cc7-8a87-4c48-b7b7-fefc46689faf
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-tv/tv-avisen-med-sporten-2017-11-08#!/
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Forskningsmæssige resultater og overvejelser 
”Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” var et eksperimentelt forsøg på at genskabe og afprøve vikingetidens 

kommunikationsform over store afstande. Det var samtidig en mulighed for det moderne menneske til at reflektere over 

fortidens kommunikationsmuligheder i en tid uden mobiler, internet og sociale medier. 

 

Deltagerne i projektet (skolebørn og den øvrige offentlighed) er blevet inddraget både som aktivt udførende og 

observerende og registrerende under udførelsen af projektet. Deltagernes observationer omkring anvendeligheden af 

kommunikation vha. bavner over større afstande vil således blive anvendt i det videnskabelige arbejde for en bedre 

forståelse af vikingetidens varslingssystem i praksis.  

 

Den praktiske udførelse af projektet førte som nævnt til konkrete overvejelser over, hvilket brændsel, der giver den bedste 

og mest synlige bavn. Halm gav masser af røg og en hurtig stærk flamme, hvorimod træ gav et mere stabilt bål. 

Formentlig er en kombination af de to materialer det ideelle, ligesom bålene skal stables højt for at give en tydelig 

flamme. Ved signal i dagslys vil en kraftig røg muligvis være at foretrække, som det mest synlige/effektive signal. Til dette 

formål er brændsel, der udvikler en kraftig røg (halm, våde grene etc.) dermed det mest hensigtsmæssige. 
 

Projektet viste generelt, at systemet med at sende signaler vha. bavner fungerede. På ca. 10 minutter var der således sendt 

signal fra Fyns Hoved via Munkebo til Odense og Ladby. En moderne faktor, der påvirkede resultatet var lysforurening, som 

fra Fyns Hoved-siden gjorde det vanskeligt at se bålene tættest på Odense pga. byens lys. Mod forventning kunne bålet 

på Lindholm Høje eller nærmere skæret fra bålet dog muligvis ses fra Tofthøj øst for Aalborg uagtet lyset fra byen. Imidlertid 

var det umuligt med 100% sikkerhed præcist at fastslå, om der rent faktisk var tale om bålet eller bare endnu en forstyrrende 

lyskilde, som blev aktiveret i det aktuelle tidsrum. Det vil således være væsentligt for fremtidige arrangementer af lignende 

karakter at overveje mulighederne for dokumentation af bålenes synlighed. 
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Vidensdeling om projektet 
  

Der er efter d. 8. november 2017 blevet afsat tid til møder og artikelskrivning omkring forløbet, for at muliggøre refleksion 

og evaluering fra fagfolkenes side. Hvad havde de forskellige parter gjort ens og hvad var forskelligt? Hvad fungerede 

godt og mindre godt? Og hvad var det faglige og formidlingsmæssige udbytte af projektet? 

 

Rapport og værktøjskasse 
Vidensdeling af erfaringerne fra dette projekt formidles dels i nærværende rapport, der desuden kan fungere som 

inspiration og vidensbank under planlægningen af lignende projekter i fremtiden. En mere udførlig drejebog, der skal ses 

som en slags udbygget værktøjskasse til lignende projekter, vil blive udarbejdet sommeren 2018.  Samtidigt vil der blive 

udarbejdet et læringsmateriale med udgangspunkt i undervisningsmaterialet til formidlingsprojektet, der giver mulighed for 

at arbejde med bavne og kommunikation i mindre skala. 

 

Foredrag 
Lene Feveile og Nikolai Knudsen fra Østfyns Museer har afholdt et indlæg om projektet på Organisationen Danske 

Museers årlige formidlingsseminar i marts 2018.  

Lene Feveile fra Østfyns Museer har i maj 2018 holdt et indlæg om projektet på det Velux-støttede internationale seminar 

”From Central Space to urban Place 1:2 – Social Organization of Land in South Scandinavia AD 400-1100. Methods, 

Challenges, and Possibilities”, som afholdtes på Odense Bys Museer. 

Det er planen er holde yderligere oplæg om projektet på kommende seminarer for at udbrede erfaringerne fra projektet i 

de faglige miljøer. 

 

Spacetoplace.dk som læringsplatform 
Hjemmesiden www.spacetoplace.com skal fremadrettet fungere som læringsplatform for alle formidlingsprojekter under 

projektet ”From Central Space to Urban Place”. Her har både skoler og museer fri adgang til det udarbejdede 

undervisningsmateriale, afrapporteringer og instruktioner, efterhånden som disse produceres. Det er desuden planen at 

lægge fotos og tegninger, som produceres af deltagerne i formidlingsprojekterne op på hjemmesiden som synligt resultat 

af begivenhederne. 

 

Artikler 
Det er planlagt, at de involverede museer i samarbejde skriver en populærvidenskabelig artikel til tidsskriftet Skalk 

omhandlende såvel de forskningsmæssige og eksperimentelarkæologiske resultater som de formidlingsmæssige 

erfaringer, som er affødt af projektet ”Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” 

En større artiklen omhandlende alle fire formidlingsprojekter under ”From Central Space to Urban Place” planlægges bragt 

i tidsskriftet ”Danske Museer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spacetoplace.com/
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Bilag 1: Logbog  
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Bilag 2: Lokaliteter  

Østfyns Museers lokationer til bavnebål i forbindelse med projektet 

”From Central Space to Central Place” 
 

 

Fyns Hoved nord for Bæsbanke 
Lokaliseres på: 55º37’08.5”N 10º35’28.9”E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B037'08.5%22N+10%C2%B035'28.9%22E/@55.6190278,10.589

1724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.6190278!4d10.5913611  

 
 

 

Havrebjerg  
ved Langøvej 357, 5390 Martofte 

Lokaliseres på: 55º33’37.3”N 10º36’57.5”E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B033'37.3%22N+10%C2%B036'57.5%22E/@55.5603611,10.613

7835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5603611!4d10.6159722  

 

 

Søndre Skovgyde 201, 5370 Mesinge  
Lokaliseres på: 55º31’02.6”N 10º35’45.9”E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B031'02.6%22N+10%C2%B035'45.9%22E/@55.5173889,10.593

8946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5173889!4d10.5960833  

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B037'08.5%22N+10%C2%B035'28.9%22E/@55.6190278,10.5891724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.6190278!4d10.5913611
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B037'08.5%22N+10%C2%B035'28.9%22E/@55.6190278,10.5891724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.6190278!4d10.5913611
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B033'37.3%22N+10%C2%B036'57.5%22E/@55.5603611,10.6137835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5603611!4d10.6159722
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B033'37.3%22N+10%C2%B036'57.5%22E/@55.5603611,10.6137835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5603611!4d10.6159722
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B031'02.6%22N+10%C2%B035'45.9%22E/@55.5173889,10.5938946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5173889!4d10.5960833
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B031'02.6%22N+10%C2%B035'45.9%22E/@55.5173889,10.5938946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.5173889!4d10.5960833
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Tårnet på Munkebo Bakke  
på Loddenhøj Allé 304, 5330 Munkebo 

Lokaliseres på: 55º28’02.7”N 10º34’16.9”E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B028'02.7%22N+10%C2%B034'16.9%22E/@55.4674167,10.569

1724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4674167!4d10.5713611  

 
 

 

Lange Gyde 14, 5300 Kerteminde 

Lokaliseres på: 55°26’24.1”N 10°35’26.4”E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'24.1%22N+10%C2%B035'26.4%22E/@55.4400278,10.588

478,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4400278!4d10.5906667  

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B028'02.7%22N+10%C2%B034'16.9%22E/@55.4674167,10.5691724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4674167!4d10.5713611
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B028'02.7%22N+10%C2%B034'16.9%22E/@55.4674167,10.5691724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4674167!4d10.5713611
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'24.1%22N+10%C2%B035'26.4%22E/@55.4400278,10.588478,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4400278!4d10.5906667
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'24.1%22N+10%C2%B035'26.4%22E/@55.4400278,10.588478,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4400278!4d10.5906667


22 
 

 
 

 

 

 

Gravhøjen ved Vikingemuseet Ladby  
på Vikingevej 123, 5300 Kerteminde 

Lokaliseres på: 55°26'42.4"N 10°36'54.4"E 

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'42.4%22N+10%C2%B036'54.4%22E/@55.4451111,10.612

9224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4451111!4d10.6151111  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'42.4%22N+10%C2%B036'54.4%22E/@55.4451111,10.6129224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4451111!4d10.6151111
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B026'42.4%22N+10%C2%B036'54.4%22E/@55.4451111,10.6129224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.4451111!4d10.6151111
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Bilag 3: Lodsejerfuldmagt 
 

Fuldmagt vedr. antænding af bavnebål på NN (stednavn) ved NN (adresse) 
 

 

Projektbeskrivelse 

I forbindelse med projektet ”From Central Space to Central Place” planlægger Østfyns Museer i samarbejde 

med lokale skoler og foreninger i formidlingsøjemed at tænde en række bavnebål på strækningen fra Fyns 

Hoved ind til Odense. Bavneprojektet, som har sigte mod at lære skolebørn og andre interesserede om 

kommunikation og navigation i vikingetidens Danmark, er planlagt til gennemførelse onsdag d. 8. november kl. 

17 indeværende år. I fald vejret er aldeles uegnet den pågældende dag, udskydes båltændingen til en af de 

følgende aftener samme uge.  

 

Fuldmagt 

En af højene udvalgt til bavneprojektet er NN, som ligger på min jord (adresse). Østfyns Museer har hermed 

min tilladelse til at gennemføre projektet, såfremt museet selv indhenter de nødvendige tilladelser fra 

fredningsmyndigheder mm. 

 

 

 
 

 

Dato:  Navn:                                                                                                                      
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Bilag 4: Skolemateriale 

     Hvordan gav vikingerne hinanden beskeder over lange afstande?   

I dag bruger vi bare vores telefon eller computer, når vi skal fortælle noget til nogen, der er langt væk. Men vikingerne 

havde ikke telefoner eller internet! Så hvordan gjorde de?  

 

Hvad betød bålene?  

Vikingerne tændte bål på bavnehøjene for at advare hinanden om, at fjenden var på vej.  

Opdagede de, at et af fjendens skibe nærmede sig, tændte de bål på 

den nærmeste bavnehøj.  

Når folkene på den næste bavnehøj så bålet, vidste de, at de skulle 

skynde sig at tænde deres eget bål.  
  

På den måde blev beskeden fortalt videre fra bavnehøj til 
bavnehøj.   
  

Nu vidste vikingernes egne krigere, at de skulle gøre sig klar til kamp. 

Og dem, der ikke kunne kæmpe, vidste, at de skulle søge i sikkerhed.  

 
Vikingerne boede, så de havde let adgang til søveje.  

Det var nemlig lettere og hurtigere at sejle over vand end at gå over land.   

Vikingerne tændte bål på høje og bakker! 
  

Bakkerne skulle være meget høje, for så kunne    

bålene ses langt væk. På den måde kunne en    

person helt ude på  Fyns Hoved  sende en besked  

helt ind til  Odense !   

De høje bakker, som vikingerne tændte bål på,    

kalder vi  bavnehøje .    

En  bavne   er et bål, som man tænder for at sende  

signaler til andre.   

Vidste du... 
  

at  ordet  ” bavne ”  først bruges i    

tekster fra 1300 - tallet, det vil sige i   

middelalderen?   

Men vikingerne sendte altså også    

beskeder med bål!   
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Fjorde var mere sikre imod fjender end åbne kyster, der var sværere at forsvare.  Ved Kerteminde Fjord og 

Odense Fjord er der flere gode naturlige havne, hvor vikingernes skibe kunne lægge til.  

  

Blandt andet derfor har der boet mange mennesker på Nordøstfyn i vikingetiden.   

Bavnehøje her på Nordøstfyn   

 

Her på Nordøstfyn lå bavnehøjene 
blandt andet på halvøen Hindsholm 
og langs kysten. For eksempel langs Odense 

Fjord.  
  

Fyns Hoved var et vigtigt sted. Der er høje bakker og 
god udsigt. Her kunne vikingerne holde godt øje med 
Storebælt og Kattegat, hvor fjenden kunne komme 
sejlende fra.  

  

Fra Fyns Hoved og Hindsholm sendte vikingerne 

beskeder til Odense og  Ladby ved 

Kertinge Nor.  

x  

Odense  

På kortet kan du se, hvor langt der er fra Fyns Hoved til 

Odense: næsten 40 km på land! Det tager ca. 8 timer at gå!  

x   

x   

Hindsholm   

Ladby   

x   
Kertinge Nor   

Fyns Hoved 
Baesbanke ( )   

x   Blusbjerg   

Kerteminde   
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Ladby var et rigt område.   

Det kan vi for eksempel se på den store skibsgrav, hvor 

Vikingemuseet ligger i dag.   
  

Men Odense var vikingernes vigtigste by på Fyn. Her lå 

blandt andet vikingeborgen Nonnebakken.   

Derfor skulle advarslen også helt derind.   

Vidste du…  
at det ikke kun er her ved Kerteminde, 
at vikingerne brugte bavnehøje?  

Det gjorde de også ved blandt andet 

Limfjorden i Nordjylland!  

Vidste du…  
at du stadig kan finde stednavne ved  

Hindsholm og Odense Fjord,  

som indeholder en form af ordet ”bavne”?  

F.eks. Blusbjerg (se kort), Blushøj og 

Varehøj/Vårhøj.  

På Vikingemuseet Ladby er vi med til at lave et eksperiment, hvor vi prøver at tænde bål på bakker og høje fra Fyns 

Hoved ind til Ladby og Odense — som vikingerne ville have gjort!   

Du og din klasse er med til at udføre eksperimentet!  

Og I skal hjælpe forskerne med at indsamle viden!  

Eksperimentet er nemlig en del af et stort forskningsprojekt.  
  

Forskere på flere universiteter og museer i Danmark vil finde ud af, om det faktisk passer, at man kan sende 
beskeder med bål over så lange afstande.   

 

Derfor skal I:  
 

  

Det sker:  
  

Onsdag den    

8 . november  2017 
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Som vikingerne:  

• Bygge et stort bål på en bakke mellem Fyns 
Hoved og Ladby, og stå klar til at tænde det, hvis 
fjenden kommer.  

• Tænde bålet, når vagterne på højen før jeres 
tænder deres eget bål som signal om farer.   

  Så giver I selv beskeden videre til   

 vagterne på højen efter jeres.   

Som forskere:  

• Prøve, om man faktisk kan sende beskeder via bål 
på bakker og høje.   

• Skrive informationer om eksperimentet ned. For 
eksempel: vejret, dine egne oplevelser, hvor 
let/svært det var at se bålene, hvor lang tid det 
hele tog, og så videre…   

• Tage billeder som dokumentation.   

Det første bål tændes på Fyns Hoved kl. 17.  

Din klasse mødes ved jeres høj før kl. 17 for at gøre bålet klar sammen.   

Husk!  
Man må aldrig forlade et bål, der stadig er ild og gløder i!   

Det skal passes til det er gået helt ud.  
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Bilag 5: Opgavehæfte 

 

Lys langs fjorden 
Fjenden kommer! Lad bålene blusse! 
 

Dato 8. november 2017 

Sted  

Skole  

Eksperimentbeskrivelse  

Vi skal finde ud af, om det kan lade sig gøre at 
sende beskeder over lange afstande ved hjælp 
af bål på bavnehøje.  
 
I skal bygge et bål og tænde det, når I ser bålet 
på bakken, der kommer før jeres egen bakke. 
Når I har tænd jeres bål, er beskeden sendt 
videre til vagterne på den næste høj.  
 
I skal dokumentere hele eksperimentet.  
Skriv ned, tag billeder og optag film. 

 

Husk også at dokumentere med billeder og 
film! 

 

Kig på klokken / Tag tid  

Hvor lang tid tager det 
at bygge bålet? 

 



29 
 

Hvornår ser I bålet, der 
skal give jer signal? 
(Bålet før jeres) 

 

Hvornår tænder I jeres 
eget bål? 

 

Hvor lang tid tager det 
at tænde jeres bål? 

 

Hvornår kan I se bålet 
på den næste bakke? 

 

Hvor længe brænder 
jeres eget bål? 

 

Hvor længe kan I se de 
andres bål?  

Bålet før jeres bål: 

Bålet efter jeres bål: 

 

Omgivelser  
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Hvordan er vejret? 

 
Beskriv det. 
 
F.eks. 
Blæser det? Hvor kommer vinden 
fra? Hvor kraftigt blæser den?  
Regner det?  
Er det overskyet? Er det tåget?  

 
 
Husk at tage billeder og film. 

 

Hvordan er naturen 
omkring jer? 
 
Beskriv den. 
 
Er der noget, der gør det svært at 
se de andres bål? 
 
Er der noget, som I tror, der 
skygger for jeres eget bål, så de 
andre ikke kan se det?  
 
Er der noget, der gør det svært at 
tænde et bål lige her for jer og for 
vikingerne i gamle dage?  

 
 
Husk at tage billeder og film. 

 

 

Når I laver bålet  
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Hvad bruger I til at 
bygge bålet? 
 
Husk at tage billeder og film, 
mens I bygger det. 

 

Hvordan bygger I bålet? 
 
Husk at tage billeder og film, 
mens I bygger det. 

 

 

Når bålene bliver tændt 
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Kan I se det bål, der 
skal give jer signal?  
(Bålet før jeres) 
 
Beskriv hvor godt I kan se 
bålet. 
 
 
Beskriv hvordan ilden ser ud. 

F.eks.  
Blinker det, er det hele tiden 
synligt, hvilken farve har 
flammen osv. 

 
 
Husk at tage billeder og film. 

 

Kan I se det bål, der 
tænder efter jeres bål?  
 
Beskriv, hvor godt I kan se 
bålet. 
 
 
Beskriv, hvordan ilden ser 
ud. 

F.eks. 
Blinker det, er det hele tiden 
synligt, hvilken farve har 
flammen osv. 

 
 
Husk at tage billeder og film. 

 

 

Find selv på mere at skrive ned 
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Find selv på mere at skrive ned 
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Bilag 6: Pressemeddelelser 
Vikingemuseet Ladby, oktober 2017 

 

Fjenden kommer! Lad bålene blusse! 
 
Elever fra flere lokale skoler er med, når vi onsdag den 8. november tester vikingernes langdistancekommunikation. Med start på 
Fyns Hoved tændes der bavner på i alt 8 høje langs Odense og Kerteminde Fjorde. 
 
Med hjælp fra museets medarbejdere er det femte-klasses elever fra lokale skoler, der skal bygge og tænde bavner på vikingemanér 
på udvalgte høje lange Odense og Kerteminde Fjorde. Det første bål i kæden tændes onsdag kl. 17 på Baesbanke på Fyns Hoved. 
Dermed starter en signalkæde, der går langs Odense Fjord til Munkebo Bakke, hvor signalet deler sig, så det fortsætter til både 
Odense og Kerteminde Fjorde. Signalet slutter hhv. på en høj i Seden og på gravhøjen ved Vikingemuseet Ladby.  
 
For at give publikum mulighed for at være med, når vi skal se, om lyssignalet når helt fra Fyns Hoved til Kerteminde Fjord, er der 
gratis adgang til Vikingemuseet Ladby fra kl. 16 til 20 på dagen. Det bliver spændende at se, hvorvidt vikingernes 
kommunikationssystem virker, og signalet når frem - samt hvor hurtigt det kan gå. 
 
Her tændes bavnerne 
 

 
På kortet ses de otte lysstationer, der tændes 8. november.  
 

● Baesbanke (Fyns Hoved) 
● Havrebjerg (Langø) 
● Søndre Skovgyde (Midskov) 
● Munkebo Bakke (Munkebo) 
● Fredmarksvej (Agedrup) 
● Haveforeningen Martins Minde (Seden) 
● Lange Gyde (Kertinge) 
● Vikingemuseet Ladby (Ladby)  

Samme aften udføres forsøget på tilsvarende vis i Limfjorden. 
 
Både forskning, formidling og læring  
 
Rekonstruktionen af bavnerne og bavnehøjene er både et forskningsforsøg og et formidlings- og læringstiltag. Formålet med 
forsøget er at undersøge, om det kan lade sig gøre at sende beskeder via bavner og bavnehøje over lange afstande.  
 
Eleverne udfører forsøget ved at bygge, tænde og passe bavnerne, samt dokumentere forløbet til brug i forskning. Arrangementet 
er samtidig aktiv læring, hvor eleverne på tæt hold lærer om og oplever, hvordan vikingerne kommunikerede og signalerede til 
hinanden.  
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Bavnerne i Kerteminde Kommune tændes af elever i 4.-, 5.- og 6.-klasse på Hindsholmskolen, Kertemindeegnens Friskole og 
Nymarksskolen, samt elever fra Kerteminde Efterskole.  
 
Bavnehøje var en del af vikingernes infrastruktur 
 
Bavner er signalbål placeret på bavnehøje, der er markante og høje punkter i landskabet. Vikingerne tændte bavnerne, når de skulle 
give beskeder over lange afstande. For eksempel når der kom en fjende sejlende fra Kattegat eller Storebælt, og når høvdingen 
vendte hjem. Der er gjort mange arkæologiske fund ved de udvalgte lysstationer i Kerteminde Kommune, som fortæller os, at 
vikingerne har boet, arbejdet og levet her. Derudover vidner nutidige stednavne om højenes brug i fortiden: Baesbanke, Blusholme, 
Bavnehøj, Brandhøj, Varehøj, Barnehøj, etc. henviser alle til højenes brug som bavnehøj.  
 
Af logistiske og sikkerhedsmæssige årsager, herunder den nutidige bevoksning på stederne, har det været nødvendigt nogle steder 
at finde alternativer til de kendte bavnehøje.  
 
Bavnehøjprojekt skal bidrage til forskning 
 
Bavnehøjprojektet er en del af forskningsprojektet “From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til 
middelalderens byer”, som undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er 
spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Den 
behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. 
Områderne er velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.   
 
Projektet er støttet af Velux Fonden og udføres i et samarbejde mellem Østfyns Museer, Odense Bys Museer, Nordjyllands 
Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet afvikles i 
perioden 2017-2020. 
 
Læs mere om projektet her: www.spacetoplace.dk  
 
For yderligere information, kontakt: 
 
Ansvarlig for Bavnehøjprojektet i Kerteminde Kommune: museumsinspektør Nicolai Knudsen, tlf. 61 38 79 30 
Museumsinspektør ved Vikingemuseet Ladby, Lene Feveile, tlf. 23 96 35 25  
 
 
 
 
Pressemeddelelse 
Aalborg, 2. november 2017 
 
 

Fjenden kommer! Lad bålene 
blusse 
Oplev vikingernes effektive signalsystem, når vi tænder bavnebål i 
Nordjylland og på Fyn. 
 
15 bavnebål vil onsdag 8. november lyse op på den danske aftenhimmel for at sende besked om fjendens komme 
direkte fra vikingetiden til nutiden. Det sker, når flere museer i Danmark forsøger at genskabe vikingernes 
historiske kommunikationssystem – signalbål på centrale høje i landsskabet. Der tændes blandt andet bål ved de 
to vikinge-lokationer Lindholm Høje Museet og Vikingemuseet Ladby. 
 
I vikingetiden blev vigtige beskeder sendt med ekspresfart gennem landet via såkaldte bavnebål fra bakketop til 
bakketop. Nu genskabes den ældgamle kommunikationslinje i det nordjyske og på Fyn for at vise, hvor hurtigt man kunne 
advare hinanden, hvis fremmede krigsskibe sejlede ind i eksempelvis Limfjorden. 
 
Det sker ved at tænde signalbål på centrale bavnehøje i det nordjyske landskab fra Blushøj ved Gandrup i øst til Skt. 
Nikolajs Bjerg ved Sebbersund i vest. Med signalblus placeret på forskellige bavnehøje over en 40 kilometer lang 
strækning vil publikum på tæt hold kunne opleve, hvordan vikingerne på få minutter kommunikerede og signalerede til 
hinanden, når fjenden var på vej.  

http://www.spacetoplace.dk/
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Samtidigt tændes der tilsvarende bål på det nordlige Fyn ved Odense og Kerteminde fjorde, hvor femte-klasses elever 
fra lokale skoler bygger og tænder bavne på vikingemanér på udvalgte høje lange Odense og Kerteminde Fjorde. 
 
Der er gratis adgang for publikum ved alle bavnebål med undtagelse at et - Nørholm-bakken i Nordjylland, som er lukket 
for offentligheden. Ved de 14 andre bavnebål vil der være mulighed for at opleve dette historiske vingesus fra 
vikingetiden på allernærmeste hold. 
 
I vikingetiden var alternativet at sende meddelelserne med skib, men samme strækning ville dengang have taget flere 
timer at tilbagelægge med vikingeskib, og bavnebålene var derfor i visse situationer et spørgsmål om liv eller død. Det 
bliver således en fantastisk historisk oplevelse, og publikum kan med egne øjne – hvis vejret tillader det - se signalet 
vandre fra bål til bål i løbet af ganske få minutter, når efterårsmørket falder på.  
 

Bavnebålene er del af større forskningsprojekt 
 
Blus på bavnehøjene er et forsøg på at genskabe vikingetidens kommunikationsmuligheder over store afstande. Det er 
samtidig en mulighed for det moderne menneske til at reflektere over fortidens kommunikation uden mobiler, internet og 
sociale medier. 
 

Bavnebålene 8. november er en del af forskningsprojektet “From central space to urban place. Fra jernalderens centrale 
områder til middelalderens byer”, som undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets 
centrale elementer er spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner 
koncentreres på ét sted.  
 
Den behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del 
af Limfjorden. Områderne er velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i 
Sydskandinavien. 
 
Projektet er støttet af VELUX FONDEN og udføres i et samarbejde mellem Østfyns Museer, Odense Bys Museer, 
Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns 
Universitet. Projektet afvikles i perioden 2017-2020.  
 
Læs mere om projektet her: www.spacetoplace.dk 
 

Gratis foredrag om vikingekrig og fri entré på Lindholm Høje Museet og Vikingemuseet Ladby 
 
Til bavnebålet ved Lindholm Høje Museet er der masser af vikingeaktiviteter for børnefamilier denne aften.  
 
Her vil publikum blandt andet være vidne til drabelige vikingekampe mellem krigsklædte vikinger, og museumsinspektør 
ved Nordjyllands Historiske Museum, Torben Trier, fortæller om krig, kamp og forsvar i jernalderen og vikingetiden, mens 
der vises udvalgte våbenfund fra det nordjyske frem.  
 
Der er desuden flere aktiviteter for børn, hvor de blandt andet kan lære at slå ild, blive udlært vikingekriger samt blæse i 
ægte signalhorn, når bålet tændes. Der er fri entre til museet fra kl. 17-20. 
 
Vikingemuseet Ladby på Fyn holder også ekstraordinært åbent til kl. 20, og der er i dagens anledning fri entré fra kl. 16. 
 

Her tændes der bål kl. 17: 
 
De syv bavnebål ved Limfjorden: 
Blushøj (Gandrup) 
Tofthøj (Sejlflod) 
Lindholm Høje Museet (Nørresundby ved Aalbrg) 
Nørholm Bavnehøj (Nørholm, øst for byen) 
Nørholm-bakken (Nørholm, sydvest for byen - OBS: Ingen adgang for publikum) 
Vokslev Bavnehøj (Syd for Nibe) 
Skt. Nikolajs bjerg (Sebbersund) 
 
De otte bavnebål ved Fyns Hoved, Odense Fjord og Kerteminde Fjord: 
Baesbanke (Fyns Hoved)  
Havrebjerg (Langø)  
Søndre Skovgyde (Midskov)  



38 
 

Munkebo Bakke (Munkebo)  
Lange Gyde (Kertinge)  
Vikingemuseet Ladby (Ladby)  
Fredmarksvej (Agedrup)  
Haveforeningen Martins Minde (Seden)  
 
Der er gratis adgang til de tilgængelige bavnebål og fri entré til Lindholm Høje Museet fra kl. 17-20 og Vikingemuseet 
Ladby kl. 16-20. 
 
For yderligere information, venligst kontakt  
 
Torben Trier Christiansen, Museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum, tlf. 25 19 74 34. 
 
Nicolai Knudsen, Museumsinspektør, cand.mag. Nyborg Slot / Østfyns Museer og ansvarlig for Bavnehøjprojektet i 
Kerteminde Kommune, tlf. 61 38 79 30 
 

Mads Runge, Forskningscenterleder, ph.d., Odense Bys Museer, tlf. 20 90 13 27 

Læs mere her 

www.nordmus.dk/arrangementer 

www.vikingemuseetladby.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2017/fjenden-kommer!-lad-baalene-blusse!/ 
 
Billedtekster: 
 

 
Bavnebål 
I alt 15 vikinge-lokationer danner 8. november rammen om en historisk rekonstruktion af bavnebål fra vikingetiden. Et 
signal sendes tværs over Nordjylland og på Fyn på ganske få minutter. Lindholm Høje Museet i Nørresundby ved Aalborg 
arrangerer desuden af masser af vikingeaktiviteter for børn denne aften. 
(Foto: Østfyns Museer) 
 
 

 
Oversigtskort Nordjylland 
Der tændes bavnebål syv steder langs Limfjorden. I vikingetiden var bavnebål en vigtig kommunikationsvej, når 
eksempelvis fjendtlige krigsskibe sejlede ind i fjorden. De kunne på få minutter advare hele regionen. (Foto: Nordjyllands 
Historiske Museum) 

http://www.nordmus.dk/arrangementer
http://www.vikingemuseetladby.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2017/fjenden-kommer!-lad-baalene-blusse!/
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Oversigtskort Fyn 
Otte steder langs Fyns Hoved, Odense Fjord og Kerteminde Fjord bygger og tænder femteklasses skoleelever såkaldte 
bavnbål på udvalgte bakketoppe. Det sker 8. november og er en del af et større forskningsprojekt og samarbejde mellem 
flere danske museer og VELUX FONDEN. (Foto: Østfyns Museer)  
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Bilag 7: Grov tidsplan 

Bavnehøj Grov Tidsplan 
 

Den første bavn vil tændes kl. 17:00 på Fyens Hoved. 

Så snart den næste post kan se det tændte bål, skal de tænde deres. Hvis de ikke kan se de førnævnte bål, tændes de 

deres eget bål, i denne rækkefølge. 

 

1) Fyns Hoved (Baesbanke)  
Tændes kl. 17:00 

 

2) Havrebjerg 
Hvis der ikke kan ses bålet fra Fyens Hoved, tændes bålet kl. 17:05 
 

3) Søndre Skovgyde  
Hvis der ikke kan ses bålet fra Havrebjerg, tændes bålet kl. 17:10 
 

4) Munkebo Bakke 
Der er kun en fra museet på denne post. 
Her vil der ikke tændes et bål, men to lamper. Den ene lampe sender lys mod Odense, den anden mod Lange Gyde. 
Hvis der ikke kan ses bålet fra Søndre Skovgyde tændes lamperne kl. 17:15 
 

5) Lange Gyde 
Hvis der ikke kan ses lamperne fra Munkebo Bakke, tændes bålet kl. 17:20 
 

6) Vikingemuseet Ladby 
Hvis der ikke kan ses bålet fra Lange Gyde, tændes bålet kl. 17:25 
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Bilag 8: Fotos af specialfremstillede bålfade 
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