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Velkommen her på denne særlige lørdag. Vi skal i dag indvie en sti 
og en trappe, der fører op til en fantastisk udsigt, der ligger 90 m. 
over havets overflade. 
 
Da vi købte jorden, hvor denne gravhøj ligger, fik vi også at vide, 
at det var en bavnehøj, og det er jo fantastisk at tænke sig, at den 
rummer så meget historie, ikke bare som gravhøj, men også, når vi 
tænker på alle de signaler, der har været sendt herfra, når der har 
været fare på færde – helt tilbage fra vikingetiden, som jo er i peri-
oden fra 800 til 1050, og helt frem til midten af 1800 tallet. 
 
Det er jo sådan med historien, at den tit går i glemmebogen, hvis 
den ikke bliver fortalt videre. Vi har en pligt til at videregive den hi-
storie, vi kender, for en dag lukkes bogen. Den dag, vi ikke er her 
mere. 
Vi kender sikkert alle sammen, at der er ting, vi ikke har fået 
spurgt om, inden det en dag er for sent. 
 
Nu står der et fint skilt, hvor højens historie er beskrevet. Højen 
har endda et fint navn, nemlig Skjællerhøj. 
 
Når man ejer noget, der har en spændende historie, skal man ikke 
være bange for at dele den med andre. Men at stedet med historien 
i stedet for bliver noget, man sammen kan glæde sig over. 
 
For at sikre højen mod slid og sikre at dårligt gående let kan kom-
me op og nyde udsigten, har vi besluttet at opsætte en trappe – 
dog uden gelænder. 
 
Hvis det ikke var for DN Lemvig, var det ikke sikkert, vi havde stået 
her i dag og John Clausen har været ildsjælen bag dette tiltag. 
 
Kirsten Carstensen er medlem af DN-Lemvig-bestyrelsen og ejer af Kabbel Ho-
vedgaard og samtidig ejer af den jord som Nørlem Bavnehøj, Skjællerhøj lig-
ger på.                                                                                  
 


