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Helge Selchau (th) og Ole Fastrup på Lindholm Høje, hvor man måske ikke må tænde bål - men i hvert fald kan se meget langt omkring.
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Glædesblus for kongebarnet
BAVNEFEST: En tanke i den sorte nat i Vildmosen bliver til en lyskæde af bavnebål, når Mary nedkommer.
Gnisten sprang fra Vildmosen til NORDJYSKE til Hjemmeværnet - og nu bliver den så til virkelighed
Af Lars Borberg
lars.borberg@nordjyske.dk

D

er sad to amatørastronomer i den
sorte nat, langt
ude i Lille Vildmose, hvor mørkeforholdene er optimale, når man gerne vil kaste lange blikke ud i
verdensrummet. Hvis ellers
ikke, der er skyet.
- Det var der jo. Og så sidder man dér i sin frivillige
nattevagt og får en øl og lader tankerne løbe, fortæller
den ene af de to, lærer Helge
Selchau, Aalborg.
Tankerne gik til kronprinsessen og hendes runde mave, måske inspireret af tanken om de lokkende kloder
derude.
- Og så kom ideen, lige så
flot og færdig: Tænk hvis
man kunne sende budskabet
om nedkomsten ud over hele Danmark på den gammeldags maner: Ved at lade bålene blusse fra bavnehøj til
bavnehøj, hele vejen fra slottet og til de yderste kyster.

Fra mose til mediehus
- Når først sådan en tanke er
kommet på bordet, er den
svær at slippe igen, siger
medastronomen fra vågenatten i mosen, ingeniør Ole
Fastrup, også fra Aalborg.
- Faktisk havde Helge allerede ideen i forbindelse med
Marys og Frederiks bryllup.
Men den meldte sig kun en
uge før, og det var jo lidt

sent. Nu er den her så igen og med endnu større styrke.
En tronfølgers fødsel er da
virkelig noget at fejre, siger
han.
- Vi snakkede frem og tilbage om, hvem man kunne
få til at sætte så stort et projekt i værk, men det kneb at
finde den rette. Så vi valgte
at gå til NORDJYSKE, siger
de to.
NORDJYSKEs medarbejder faldt også på stedet for
ideen, og erkendte straks, at
der måtte en endnu større
organisation til, selvom om
mediehuset kommer langt
ud i landet med sine budskaber. Så tanken faldt på
Hjemmeværnet.
Og også her var der kontakt.

Fyr og flamme
- Det er jo en fantastisk flot
og romantisk ide. Den har
virkelig det hele. Vi tog den
med til drøftelse i Hjemmeværnets chefkreds, og også
her var enigheden der med
det samme. Så nu var det bare om at få kongehusets tilsagn. Og det kom hurtigt, siger informationschef Lisbeth Frost Jensen fra Lokalforsvarsregion Nord, der
dækker Hjemmeværnet i
Nord- og Midtjylland med
ansvar for Vendsyssel, Aalborg,
Himmerland-Thy,
Djursland, Viborg, Holstebro, Herning og Århus.
Resten af landet er også
med på ideen, både Flyver-

hjemmeværnet,
Marinehjemmeværnet og Hærhjemmeværnet.

Fast tidspunkt
Kronprinsesse Mary ventes
at nedkomme i oktober, uge
42/43, efter det oplyste fra
hoffet.
- Den oprindelige tanke,
at sende det bål-bårne budskab ud så snart meddelelsen kommer fra hoffet, har
vi valgt at forlade af flere
grunde. Dels skal det jo helst
kunne opleves af alle - og så
skal det næppe være klokken
tre om natten.
- Dels er de fleste af vores
folk jo altså mennesker med
fast arbejde, der ikke bare
kan forlade jobbet når som
helst - medmindre naturligvis, det er en rigtig alarmsi-

tuation. Så vi har valgt at
starte bålkæden kl. 18.30 den
dag, fødslen finder sted. Det
sikrer jo også, at der vil være
mørkt nok til at bålene kan
ses, siger Lisbeth Frost Jensen.
Ifølge den detaljerede
plan vil bålene blive tændt
fra kl. 18.30, hvis fødslen finder sted efter midnat. Finder
den sted efter 18.30, men før
midnat, går budskabet ud
hurtigst muligt, siger hun.
Hjemmeværnet er ikke
færdig med detailplanlægningen. Der skal udarbejdes
et præcist kort, indhentes
tilladelser fra politi og lodsejere, samles brænde, arrangeres hundreder af bål og
udarbejdes en præcis vagtliste og telefonkæde.
- Men vi er en effektiv or-

ganisation, og hjulene kører,
så det skal nok komme på
plads.

Hilsen fra fortiden
Projektets baggrund er den
historiske viden om fortidens brug af bavnehøjene,
mest som varslingssystem i
tilfælde af at fjenden stod
ved landets grænser. Dengang var bavnerne det hurtigste signalsystem. Bavnehøjene var udvalgt, bålene
var klar og i krisetider var
der også vagtmandskab parat. Det kunne være ganske
effektivt. Konceptet menes
at række helt tilbage til
bronzealderen.
- Vi vil jo helst gøre det så
autentisk som muligt, så det
helt rigtige ville være at have
folk på døgnvagt hele måne-

{ Hjemmeværnets regionsinformationschef og projektleder for bavnehøjprojektet,
Lisbeth Frost Jensen, på Hvorup Kaserne.
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den - og først tænde bålet,
når man så det foregående
bål i det fjerne. Men det er
ikke praktisk muligt i dag.
Jeg vil tro vi kan lande på en
form, hvor vi bruger telefonkæden til at give signal til
næste bål, så snart man har
sat ild til sit eget. Det vil fastholde bavne-effekten, hvor
bålene breder sig som en

bølge ud i landet, men også
sætte lidt mere tempo på,
end hvis hver båltænder
skulle vente på visuel kontakt med forgængeren. Man
skal jo tænke på, at der er tale om adskillige hundrede
bål, så bare en tidsforskel på
et par minutter til skabe et
ret langt tidsforløb, siger informationschefen.

Over land og vand
Kigger man på Danmarks
kort vil man se, at de eneste
virkelig store problemer er
at få budskabet over storebælt - samt til Bornholm.
Her foreslår astronomerne
fra Vildmosen og NORDJYSKE i fællesskab, at man
prøver at få lov at tænde et
stort bål på Sprogø - samt at
man tager kontakt til hjem-

meværnet i Skåne om at sende glædesblusset videre ned
langs den skånske sydkyst, så
der kan fyres op ved Ystad,
hvorfra man kan se til Bornholms nordspids, Hammeren. Så skulle landet være
dækket. Og der skal nok
være nogen blandt skåningerne, der vil synes om tanken.
- Det er fine ideer, som vi
helt klart vil afprøve, lover
Lisbeth Frost Jensen.
Hun har endnu ikke noget
præcist tal på, hvor mange
bål, der skal tændes, for at
dække landet. Men et forsigtigt skøn ligger et sted mellem 500 og 800 bål. Og så er
det jo godt, at hjemmeværnet har omkring 55.000
mand på mandskabslisten,
fordelt over hele landet.

