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NØRLEM BAVNEHØJ – SKJÆLLERHØJ
Nørlem Bavnehøj, Skjællerhøj er med sin højde 
på 90 meter over havet, det højeste punkt i Lemvig 
Kommune og   Geopark Vestjylland. Bavnehøje er kendt 
fra store dele af Danmark helt tilbage fra vikingetiden. 
De er frem til midten af 1800-tallet blevet brugt til at 
signalere, når en fare nærmede sig. Ordet bavn betyder 
stabel af brænde, som kan antændes til signal. 
Fra bavnehøjen kan man se til bavnehøjen på Møborg 
Bakkeø ca. 23 km. mod syd og til bavnehøjen i Lodbjerg 
Klitplantage ca. 29 km. mod nord.
Selve højen Skjællerhøj er muligvis også en gravhøj, 
som endnu ikke har været udgravet. 

Bavnehøjen – trigonometrisk station 
På højen står 1 af de 331 trigonometriske stenstatio-
ner, som er blevet brugt ved opmålingen af Danmark 
fra 1830érne til 1930érne. Det er en ca. 1 m. høj granit-
sten af svensk granit, hvor der på toppen er indstøbt en 
metalknap som angiver det nøjagtige målepunkt. Disse 
stationer indgik som faste punkter i et net af trekanter, 
som også nåede til Norge og Tyskland. Se kortudsnittet 
øverst th.

Istidslandskabet
Nørlem Bavnehøj ligger på toppen af en randmoræ-
ne formet under sidste istid (Weichsel Istiden 115.000- 
11.700 år før nu). Isen havde sin maksimale udbredelse 
for ca. 23.000-21.000 år siden, hvor den nåede til Hoved-
opholdslinjen 3-4 km syd for Bavnehøjen. Syd for Ho-

vedopholdslinjen blev den store smeltevandsslette, der 
nu rummer Klosterhede Plantage, dannet. Det var også 
i denne periode, at Lem Vig Tunneldal blev dannet. Tun-
neldale dannes ved, at smeltevand eroderer dybe dale i 
underlaget under sin vej ud under isen. 

Selve randmorænens forløb kan følges fra vest mod 
øst ad landevejen mod Nr. Nissum. Den er skabt i den 
periode, hvor isen begyndte at smelte og trække sig 
tilbage. Klimaet varierede dog fortsat og selvom isen 
generelt trak sig tilbage, rykkede den i koldere perioder 
frem igen. Disse fremrykninger kaldes genfremstød og 
isen har her virket som en bulldozer, der har skubbet un-
derlaget op i denne randmoræne, hvor Nørlem Bavne-
høj ligger. 
Lige sydøst for Bavnehøjen ligger et såkaldt dødis-
landskab. Dødis skabes, når isen trækker sig tilbage og 
klumper af is bliver liggende. Isklumperne bliver efter-
følgende dækket af grus, sand og ler. Disse lag virkede 
varmeisolerende og isklumper kunne derfor ligge i flere 
hundrede år, inden de helt smeltede og efterlod et land-
skab med små bakker og lavninger.

treating, but the climate was not stable, so there were periodic
readvances in cold periods. These readvances worked like 
huge bulldozers creating high end moraines like the one 
where Nørlem Bavnehøj is situated.
 

Der Nørlem Bavnehøj, der Skjællerhøj ist 
mit einer Höhe von 90 Metern über dem Meeresspiegel, 
der höchste Punkt in dem Geopark Vestjylland. Bavnehø-
je – deutsch: ’Signalfeuer-Hügel’ – kennt man schon aus der 
Wikingerzeit in großen Teilen Dänemarks. Bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts hat man sie dazu benutzt, andere vor einer sich 
nähernden Gefahr zu warnen. Das Wort ’bavn’ heißt ’Holzstoß’, 
der als Signal angezündet wird. 

Vom Nørlem Bavnehøj sieht man z.B. den Signalfeuer-Hügel 
auf der Møborg Hügelinsel 23 Km in südlicher Richtung. 

Nørlem Bavnehøj – Eine trigonometrische 
Steinstation 
Auf dem Hügel findet man eine von den 331 trigonometri-
schen Steinstationen, die von dem dänischen Geodätischen 
Institut (G.I.) errichtet worden sind. Es sind Granitsteine, unge-
fähr einen Meter hoch, aus schwedischem Granit. Oben gibt 
es einen Metallknopf, auf dem Messgeräte aufgestellt werden 
können. Die Stationen waren als feste Punkte Teile eines 
Netzes von Dreiecken, die zur Vermessung von Dänemark ver-
wendet wurden 

Landschaft der Eiszeit
Randmoräne durch Neuvorstoß des Eises gebildet.  Der 
Nørlem Bavnehøj liegt auf dem Gipfel einer Randmoräne, die 
während der letzten Eiszeit (die Weichsel-Eiszeit vor 115.000-
11.700 Jahren) entstand. Die maximale Eisausdehnung gab es 
vor ungefähr 23.000-21.000 Jahren, wo das Eis die sogenannte 
Hauptstillstandlinie 3-4 km südlich vom Nørlem Bavnehøj er-
reichte. Vor dieser Linie wurde die große Schmelzwasserfläche 
gebildet, wo jetzt die Klosterhede Plantage liegt. In dieser 
Periode wurde auch der Lem Vig Tunneltal gebildet. Tunnel-
täler entstehen dadurch, dass Schmelzwasser unter dem Eis 
beim Herausfließen tiefe Täler erodiert. 

Man sieht deutlich den West-Ost-Verlauf der Randmoräne. Sie 
entstand in der Periode, als das Eis allmählich schmolz und sich 
zurückzog. Das Klima wechselte periodisch noch, und obwohl 
das Eis sich generell zurückzog, rückte es in kälteren Perioden 
voran. Diese wiederholten Eisvorstöße waren wie ein Bulldo-
zer, der die Unterlage in eine solche Randmoräne hinaufschob, 
wo jetzt der Nørlem Bavnehøj liegt. 

Südöstlich vom Nørlem Bavnehøj gibt es eine Toteislandschaft. 
Toteis entsteht, wenn sich das Eis zurücksieht und Eisblöcke 
liegen bleiben. Es ist jetzt eine Landschaft mit kleinen Hügeln 
und Senkungen, aus denen das Wasser nicht hinwegfliest.

Nørlem Bavnehøj, Skjællerhøj is 90 metres 
above sea level and is the highest point in Geopark West 
Jutland. Beacon hills are known from most parts of Denmark 
and they can be dated as far back as the time of the Vikings. 
Until the middle of the 19th century they were used to warn 
about immediate danger. The word “bavn” refers to a pile of 
wood that could be used for a signal fire. 
From here you can see the next beacon hill at Møborg – 23 km 
to the south. 

Nørlem Bavnehøj – a trigonometric station 
On top of the mound is one of 331 trigonometric stone 
markers placed by the Geodetic Institute (G.I.). It is a granite 
marker about 1 m. high. In its top is a metal knob indicating 
the precise position for measuring. These stone markers make 
up a network of triangles with fixed points which were used in 
a measuring survey of Denmark. 

The Ice Age landscape 
Nørlem Bavnehøj lies on top of a terminal moraine from the 
last Ice Age called the Weichsel Ice Age, 115.000-11.700 years 
ago during which the Scandinavian Ice Sheet reached its 
maximum extent 23,000-21,000 years reaching a line only 
3-4 kilometers south of Nørlem Bavnehøj. Between the ter-
minal moraine and the main stationary line you find a typical 
dead ice landscape. Further south lies the large outwash plain, 
where Klosterhede Plantation was planted 150 years ago. The 
massive melt off from the glacier also resulted in a river flowing 
south under the ice digging the deep tunnel valley Lem Vig 
and depositing sand and gravel on the plain.
The terminal moraine can be followed from west to east on
the road to Nr. Nissum. It was formed when the ice began re-
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