
Hvordan arrangere Vardebrenning for et 
oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja?  

	
	

Vil du arrangere vardebrenning for et oljefritt LoVeSe?  

Hva må dere gjøre for å arrangere vardebrenning:  

• Ta kontakt med brannvesenet. 
• Si ifra til anna.b.olerud@folkeaksjonen.no om at dere vil arrangere vardebrenning 

eller registrer vardebrenning på https://folkeaksjonen.no/pamelding-til-
vardebrenning-2020 

• Lage event på Facebook for å nå flere folk. � 
• Kontakt presse og lokalavis. � 
• Skaffe det dere trenger til bålet (se neste side).  

Forslag til andre kule ting dere kan gjøre i tillegg: � 

Ø Få folk til å komme på vardebrenning ved å annonsere i lokalavisa, henge opp 
plakater og �spre ordet til alle dere kjenner. 

Ø �Spre bilder på sosiale medier og bruk #LEVEHAVET #LoVeSe og #fossilfree! � 
Ø �Inviter andre organisasjoner til å være med på vardebrenning. � 
Ø �Få til appell, sang, musikk, grilling av fiskekaker eller noe annet gøy. � 

	
 



Si ifra til brannvesen og lær å lage en varde  
Det er ikke bålforbud 14. mars, så det vil det være null problem å gjennomføre vardebrenning. 
Likevel er det lurt å sjekke om din kommune har noen spesielle forskrifter angående bål og varder 
før man setter i gang. Dette kan man gjøre ved å ringe brannvesenet i kommunen og spørre 
om det er lovlig å tenne varde der dere ønsker.  

Hvordan lage en varde:  
Tradisjonelle varder er formet som en lavvo med ved stablet i kjegleform. Men den 14. mars er lov 
å markere som man vil. Man kan vise støtte til saken ved å tenne en symbolsk varde med en 
fyrstikk, ha fakler eller tenne bål, eller ta det helt ut og bygge et svært sankthansliknende 
bål. Dere bestemmer! Kanskje dere vil gjøre alt?  

Hvordan lage en lavvoformet varde:  
Du trenger: 

- Tørt treverk, ved og trepaller (Kan kjøpes i �matvarebutikker, 
bensinstasjoner eller byggvarebutikker. �Paller kan fås brukt) � 

- Stein, bålpanne, eller annet for å sikre flammen � 
- Avispapir, tørre kvister eller tennbriketter � 
- Fyrstikker og vann til slokking  

 

�Fremgangsmåte:  
En: Rydd plass på bakken til bålet og legg steiner i en sirkel der du vil ha varden 
To: Begynn med lett påtennelig kvist og aviser i midten og sett det opp mot hverandre  
Tre: Legg på med større vedkubber og lag det i formen av en lavvo  
Fire: Deretter bygger du på med større og tykkere vedkubber  
Fem: Plasser deretter pallene på skrå mot hverandre som om de utgjør hver sin side av lavvoen  
Seks: Fortsett slik og bygg utover med flere paller til du har en ønskelig størrelse  
Sju: Tenn på ved å slippe fyrstikken ned fra toppen eller legge den inn mot midten av varden � 

 
Uansett hva slags varde dere vil lage er det viktig å tenke på brannsikkerhet: 

• Man må alltid ha vann tilgjengelig og bruke steiner til å sikre varden eller bålet. � 
• Det bør være en person over 18 tilstede. � 
• Varden må ikke være like ved noe lett påtennelig. � 
• Husk å slokke varden helt når dere er ferdige. � 
• Prøv å unngå bruk av tennveske, om det må til så vær forsiktig. � 
• Det er lurt å tenne på toppen av treverket, og prøve å skjerme flammen for vind og vær. � 
• Legg veden stabilt og med luft mellom kubbene. � 
• Følg alltid med på bålet. � 

 

God vardebrenning! � 


