


Ejer Bavnehøj, Ejer Baunehøj, Danmarks tredjehøjeste naturlige terrænpunkt beliggende 10 km sydvest for 
Skanderborg, 170,35 m.o.h. Højen indgår i Ejer Bjerge. 
 
Indtil 1847 var Himmelbjerget på 147 m officielt landets højeste punkt. Herefter overtog Ejer Bavnehøj 
førstepladsen; den måltes i 1875 med den gravhøj, der lå på den, til 171,58 m.o.h. I perioden 1941-53 blev 
Yding Skovhøj dog vurderet som højest. Efter nye opmålinger havde Ejer Bavnehøj atter højderekorden 
1953-2005 med en forskel på kun 6 cm. 
 
Nye målinger viste imidlertid i 2005, at Møllehøj er Danmarks højeste naturlige terrænpunkt med sine 
170,86 m og Yding Skovhøj næsthøjest med 170,77 m. Afstanden mellem Ejer Bavnehøj og Møllehøj er kun 
ca. 200 m, hvorfor de af mange opfattes som én og samme top. 
 
Gennem århundreder blev bavneblus anvendt som advarselstegn på Ejer Bavnehøj og andre højdepunkter. 
Toppen lå ubemærket hen, indtil den i 1917 blev fredet. 
 
Et enestående morænelandskab, skabt i sidste istid, bugter sig syd for Ejer Bavnehøj.  

Der går en vandrerute fra Ejer Bavnehøj til Møgelhøj via 
Møllehøj som led i ”spor i landskabet”. 



Genforeningstårnets historie 

De fire buer vender mod hver sit verdenshjørne. 
I begge tårnben mod nord er vindeltrapper med 
adgang til udsigtsplatformen 183,36 meter over 
havoverfladen (Kort & Matrikelstyrelsens 
fixpunkt).  

Der medgik godt 100.000 mursten til tårnet opført i 1924.  
 
Murer- og betonentreprisen lød på 20.990 kr. og gik til murermester Aage Wegener fra Skanderborg, hvis 
sønnesøn af samme navn  
udførte en omfattende renovering i 2002 og 2005-06. 
 
I det sydøstlige tårnben blev i 2002 installeret en elevator med teknikrum i det modsatte tårnben. 

 
Over den nordvendte bue står der:  

 
REJST AF DET DANSKE FOLK 

 
Over den sydvendte bue står der:  

 
NORDSLESVIG GENFORENET MED 

MODERLANDET 
1920 

Tårnet er 12,5 meter højt med 4 tårnben, der 
hver måler 2,5 x 2,5 meter. Afstanden mellem 
tårnbenene er 3 meter. Tårnet er muret i røde 
mursten og har form som en dobbelt triumfbue 
eller som midterpartiet af en korskirke. De fir-
kantede tårnben eller søjler løber sammen i en 
enkelt hvælving. 







Nyd udsigten 







Forvirret? 

Om skrivemåden med v eller u udtaler Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet:  
 

”Det staves med v ifølge dansk retskrivning.  
Stednavne er en del af det danske sprog og følger derfor i videst muligt omfang de retskrivningsregler, der 
gælder for sproget som helhed.  
 

Ordet bavnehøj er sammensat af ordet bavn (brændestabel) - stavet med v - og høj. Navnet Ejer Bavnehøj 
er overleveret fra 1700-tallet (på Videnskabernes Selskabs kort) – i formen Bavnehøy – og blev første gang 
autoriseret i 1958.  
 

Stavemåden med u tilhører en ældre tid, men forekommer stadig i nogle stednavne.  
U kan naturligvis anvendes af private foretagender, men offentlige instanser bør bruge v." 




