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Bagsiden       
DAGENS CITAT
Jeg tror, at mange mænd kæmper en betydelig større kamp, end de vil indrømme, med at prøve at finde ud af, hvordan deres 
»rolle« i livet skal se ud. Hvordan vi kan komme igennem hverdagen, op til overfladen og kigge ud over den pragmatiske mal-
strøm af  dagligdags opgaver, der ofte trækker os ned.                                                                Jan Gintberg, komiker, i Euroman

Lækker Sydafrikansk rødvin til halv pris!
Perfekt til bøfferne og andet godt fra havegrillen...
Glen Carlou Grand Classique 2007
Glen Carlou er en af Sydafrikas bedste producenter. Denne vin er 
Glen Carlou såkaldte Bordeaux-blanding bestående primært af 
Cabernet Sauvignon og Merlot. 24 mdr. på fad giver struktur og 
kompleksitet og resulterer i en vin, der passer perfekt til kraftige 
kødretter - gerne af den grillede slags. 

Læs om vinen og bestil tilbuddet på lidtmere.dk/vin  Gælder til og med15/4 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
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NY PORT VED 
STUDSGADES PORT
Århus Stiftstidende 6-4-1829
Det besluttes at bygge en 
ny Port ved Studsgades 
Port af  samme Facon, som 
de der ifjor ere opførte ved 
Minde og Middelgades 
Port.

DET BECKERSKE 
SELSKAB GØR LYKKE
Århus Stiftstidende 6-4-1833
Det Beckerske Selskab gør 
Lykke i Göteborg, og af  
»Svenska Litteraturfor-
eningens Tidning« Frem-
hæves særlig Madam Ro-
senhuschs Ros: Selv de 
som have seet London og 
Paris erkjende, at hun i 
det mindste har Øjeblikke, 
hvori hun ikke overtræf-
fes af  Nogen selv blandt 
de meest berømte udenl. 
Skuespillere. Vel indrøm-
mes der, at hendes Udvor-
tes (udseende, red.) har i 
sig selv intet indtagende, 
og hendes organ forekom-
mer et uvant Øre næsten 
frastødende, ...men hun 
vinder jo nærmere Be-
kjendtskab man gjør med 
hende. Det Sande Levende 
Poetiske i hendes Spil gjør, 
at man glemmmer de om-
talte Feil, og det sjælfulde 
Udtryk som hun kan lægge 
i sit Blik og Sine Gebær-
der, den Glans af  dybt fat-
tet Poesi, som i Lykkeli-
gere Øjeblikke udbrede sig 
over hendes Væsen, har 
den magt over hendes Ud-
vortes, at man endog fin-
der hende smuk.

STOL NR. 8 UDLEJES
Århus Stiftstidende den 6-4-1864
Stolen Nr. 8 i Frue Kirke 
kan faaes tilleie. Reflecteren-
de henvende sig til A. Niel-
sen, Værge for Frue Kirke.

6/4 IFØLGE SEJR

Gennem årtier skrev Emanuel Sejr (1891-
1980), chef for Statsbiblioteket i Aarhus, 
121.029 sedler med referater fra især Århus 
Stiftstidende fra 1794 til ca. 1920. Disse 
sedler er nu skrevet ind af frivillige ved 
Aarhus Stadsarkiv og kan ses og søges i på 
www.aarhusstadsarkiv.dk. Hver dag bringer 
avisen i samarbejde med stadsarkivet på 
Vester Allé indholdet i nogle af de sedler, 
som knytter sig til enten årsdagen eller 
årstiden for den oprindelige artikel i avisen.

Af Jørgen Bollerup Hansen
jobh@stiften.dk

EJER: Naturstyrelsen, Kul-
turstyrelsen og Visit Dan-
mark har godkendt Ejer Bjer-
ge som en national seværdig-
hed. 

Det har Skanderborg Kom-
mune og foreningen Ejer Bav-
nehøjs Venner arbejdet ihær-
digt på i et år, og der er nu lyk-
kedes. I den officielle begrun-
delse lyder det: 

»Ejer Bjerge er et højdedrag 
på 5-600 hektar mindst 140 me-
ter over havet. Det rejser sig 
som en vældig knold over om-
givende terræn. Yding Skov-
høj er højest, men indbefatter 
en gravhøj ligesom Ejer Bav-
nehøj, så Møllehøj tæt ved 
Ejer Bavnehøj er derfor med 
sine 170,86 m Danmarks høje-
ste jordfaste punkt. Fra højde-
draget, og især fra Ejer Bavne-
højs tårn, er der en fantastisk 
udsigt over hele Østjylland 
helt til Himmelbjerget, Lille-
bælt og Samsø.« 

Det betyder, at Ejer Bjerge 
er optaget på en liste med godt 
200 nationale seværdigheder. 

Adgang til brune vejskilte
Listen giver adgang til, at Vej-
direktoratet anerkender, at 
der kan opsættes brune vej-
skilte med Johanneskors, der 
viser vej til nationale sevær-
digheder.

»Vi er meget tilfredse med 
denne beslutning. Da vi i 2011 
navngav højdedraget Ejer 
Bjerge, blev jeg klar over, at 
området er helt unikt. Ejer 
Bjerge udgør en særlig kul-
turhistorisk og naturmæssig 
værdi på nationalt og inter-
nationalt højt niveau,« siger 
Jørgen Gaarde, borgmester i 
Skanderborg Kommune.

Besøgstallet er anslået til 
minimum 40.000 mennesker 
om året.

Også Ejer Bavnehøjs Ven-
ner har armene oppe.

 »Længe tænkte vi, at der 
var behov for et navn, som 
rummer de mange højde-

punkter på Danmarks tag. Ik-
ke på bekostning af  de enkelte 
stednavne, men en fælles be-
tegnelse - en slags efternavn 
- som kan lette forståelsen og 
være med til at markedsføre 
hele området,« siger forenin-
gens formand Viggo Rasmus-
sen.

Der var strid om toppene 
Professor i geografi Henrik 
Breuning-Madsen fra Køben-

havn Universitet er én blandt 
de tre forskere, der i 2004-05 
borede i højdepunkter for at 
finde frem til de nøjagtige høj-
der målt på jordens naturlige 
terræn. 

Dengang degraderede han 
Ejer Bavnehøj fra en første- 
til tredjeplads. Han førte be-
vis for, at man glemte at fjer-
ne hele gravhøjen, før tårnet 
blev bygget i 1924. 

Det begejstrede ikke Ejer 

Bavnehøjs Venner, men for-
eningen bøjede sig for viden-
skaben. Geografibøger, rejse-
bøger og leksika måtte skri-
ves om. 

Selvsamme Henrik Breu-
ning-Madsen har bakket op 
om navngivningen og siger:

»Ejer Bjerge indeholder 
Danmarks højeste naturli-
ge punkt Møllehøj samt Ejer 
Bavnehøj med det velkendte 
genforeningstårn. Sammen 
med den tæt ved liggende Mø-
gelhøj er der opbygget et om-
råde med kulturhistoriske og 
landskabsmæssige kvaliteter, 
som gør området til et enestå-
ende turistmål, der bør frem-
mes,« siger han.

Om den nye tilladelse også 
rækker til et stort turistskilt 
langs E45 i selskab med Him-
melbjerget, Moesgård, Den 
Gamle By og Aros må tiden 
vise. 

»Men det vil vi kæmpe for. 
Det er meget naturligt, når der 
i forvejen skiltes ved E45 for 
Himmelbjerget,« siger Viggo 
Rasmussen.

Skiltene ved motorvejene 
er dog et forsøg, og der sæt-
tes ikke nye op, før forsøget 
er evalueret i 2014.

»
Der er ingen 
tvivl om, at 

Ejer Moræneryg er 
Danmarks Himalaya. 
Men hvilken af  
toppene, der så er 
Mount Everest, det er 
et tæt opløb, som ikke 
blev vundet af  Ejer 
Bavnehøj. Men derfor 
er Folkemødet på 
Ejer Bavnehøj stadig 
Danmarks højest 
placerede folkemøde. 
Lad os holde fast i det.

ANDERS FOGH RASMUS-
SEN, tidligere statsmini-
ster, sagt ved folkemødet 
på Ejer Bavnehøj i 2010.

Ejer Bjerge - en national seværdighed
Attraktion. Lokale har kæmpet for en anerkendelse af Ejer Bjerge. Nu lykkes det.

Grænseforeningen og Sønderjysk Forening for Århus og omegn 
arrangerer folkemøde på Ejer Bavnehøj i år 25. august,
hvor alle er velkomne til levende musik fra kl. 13.30. Tag 
klapstol og kaffekurv med,« lyder opfordringen. Arkivfoto

Fjeldkongen af Danmark, Roger Pihl fra Oslo, har beskrevet samtlige danske bjerge over 100 meter. »Det er et glædeligt faktum, at 
selv det umulige er opnået, når alle gode kræfter samles om én opgave. Nemlig at sætte Ejer Bjerge på kortet. Ikke bare som begreb, 
men som destination og magnet i et område, det tidligere har været naturligt bare at køre forbi,« siger han. Foto: Viggo Rasmussen


